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RESUMO 

 
 

Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida no contexto da Linha de Pesquisa 
“Perspectivas Filosóficas, Históricas, Políticas e Culturais da Educação” do 
PPEdu/UEL e do Grupo de Pesquisa Processos Civilizadores – GPROC/CNPq. O 
objetivo da pesquisa de mestrado foi sistematizar alguns elementos das teorias 
propostas por Norbert Elias para uma leitura da história da educação em Angola, país 
localizado na África Austral. Como recurso metodológico, considerou-se a teoria dos 
processos civilizadores e a da sociologia figuracional, particularmente a pesquisa 
focou em três conceitos: processo, figuração e habitus. Para uma interpretação da 
realidade histórica da educação em Angola, realizou-se uma pesquisa do tipo 
bibliográfica, consultando bases digitais de dados: BDTD; SciELO; Portal CAPES. 
Desse modo, dissertou-se sobre um longo processo histórico demarcado entre 1482, 
com a chegada dos colonizadores portugueses em terras angolanas, e 1961 que 
referencia o início das lutas pela independência dos angolanos. Com a teoria 
eliasiana, abordou-se algumas permanências e mudanças que ocorreram nas 
questões linguísticas, familiares e nas práticas educativas tradicionais dos povos 
Bantu que formaram a atual população de Angola, buscando discernir os modos e 
resultados das ações (des)civilizatórias de Portugal em Angola. 

 

Palavras chave: Educação em Angola. História da Educação. Processo Civilizador. 
Ensino em Angola. Norbert Elias. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This Master's thesis was developed in the context of the Research Line “Philosophical, 
Historical, Political and Cultural Perspectives of Education” of PPEdu/UEL and the 
Research Group Civilizing Processes - GPROC/CNPq. The objective of the Master's 
research was to systematize some elements of the theories proposed by Norbert Elias 
for a reading of the history of education in Angola, a country located on the Southern 
of African continent. As a methodological resource, the theory of civilizing processes 
and the figurational sociology were considered, particularly the research focused on 
three concepts: process, figuration and habitus. For an interpretation of the historical 
reality of education in Angola, a bibliographic research was carried out, consulting 
digital databases: BDTD; SciELO; Portal CAPES. In this way, we lectured about a 
long historical process demarcated between 1482, with the arrival of Portuguese 
colonizers in Angola, and 1961 that references the beginning of the figth for Angolan 
independence. With the Eliasian theory, some permanences and changes that 
occurred in the linguistic, family issues and traditional educational practices of the 
Bantu peoples that formed the current population of Angola were addressed, seeking 
to discern the modes and results of Portugal's (de)civilizing actions in Angola. 

 

Keywords: Education in Angola. History of Education. Civilizing Process. Teaching 
in Angola. Norbert Elias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Eu sou Abenício de Jesus Salvador, angolano, Ambundo de etnia, 

nasci em Luanda (1986), onde vivi toda a minha infância e início da juventude até 

migrar ao Brasil no ano de 2011 para estudar. Todo o meu ensino primário foi feito 

nas escolas públicas luandenses, que mesmo sendo a capital do país, sempre 

enfrentou grande precariedade nessa área, em especial nas regiões periféricas da 

cidade de Luanda onde cresci e vivi todo tempo. Formei-me Técnico de Gestão pelo 

Instituto Médio de Gestão do Kikolo – IMGK (2001–2004) e frequentei por três anos a 

Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto - UAN. 

Sou de uma família, por parte paterna, muito envolvida com o ensino 

e as práticas educadoras em Angola, isso desde meu avô que atuou como catequista 

e professor comunitário na província de Malanje, prática que passou para meus tios e 

meu pai que desde os 14 anos de idade atuou como professor substituto numa escola 

rural do município do Lau, na mesma província de Malanje, e fez parte do primeiro 

grupo de angolanos formados professores, pelo governo angolano depois da 

Independência de Angola, em 1975. Adicionado a uma atuação desde cedo com o 

ensino religioso, a temática educação sempre orbitou a minha vida de estudante e de 

pesquisador. 

Por convicções pessoais e crença espiritual, deixei Angola com 

destino ao Brasil, vim para a cidade de Londrina/PR frequentar a Faculdade Teológica 

Sul Americana – FTSA, onde me graduei bacharel em Teologia com ênfase em Missão 

Urbana. Na mesma instituição frequentei o curso de Pós-graduação em 

Especialização em Bíblia: pregação e interpretação bíblica. Desde o ano de 2015 

tenho atuado como professor de Teologia por duas instituições de ensino religioso na 

cidade, e tenho ministrado palestras e seminários em escolas públicas municipais e 

estaduais em Londrina e região relacionadas à temática da educação em Angola. 

Assim, pesquisar sobre a história da educação em Angola é um assunto muito caro 

para mim que vivo na primeira pessoa os benefícios que o ensino promove na vida do 

indivíduo. 

A aproximação com a teoria de Norbert Elias surgiu de modo 

alternativo em relação à proposta inicial da pesquisa que se pretendia realizar quando 

do ingresso no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual de Londrina – PPEdu/UEL. Isso porque o assunto de interesse 
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original para a pesquisa encontraria muitos entraves de ordem institucional e de 

execução1, e a segunda opção também se mostrou inviável por indisponibilidade de 

acesso ao material-fonte para a pesquisa, restando então – felizmente, a alternativa 

de mesclar a área de trabalho do Grupo de Pesquisa Processos Civilizadores 

(GPROC/CNPq), coordenado pelo Prof. Tony Honorato e meu orientador de 

mestrado. Daí resultando o tema e o formato da pesquisa atual: pensar com as teorias 

de Norbert Elias possibilidades interpretativas de uma história da educação de Angola 

considerando referenciais bibliográficos. 

Assim a proposição dissertativa a que nos lançamos tomou seu 

enfoque de partida na teoria dos processos civilizadores e da sociologia figuracional 

elaboradas por Norbert Elias (1897–1990), para assim podermos fazer uma leitura da 

história da educação em Angola (1482-1961). O ano de 1482 diz respeito ao registro 

mais aceito como do primeiro encontro entre os africanos do Reino do Kongo e os 

exploradores portugueses. Já 1961 justifica-se por ser o período que se intensificam 

as lutas de independência de nossos povos angolanos em relação aos colonizadores 

e se popularizarem os movimentos que foram dando um novo rumo para a formação 

de Angola, com sua Independência de Portugal em 1975. 

Assim, por motivos situacionais, inicialmente traremos uma breve 

biografia desse que é reconhecido como o autor da Sociologia Figuracional e da teoria 

dos Processos Civilizadores, e, ainda que tardiamente, é um dos mais influentes 

pensadores sociais do final do século XX e início do XXI. Para isso, as informações 

aqui mencionadas foram tomadas do livro “autobiográfico” intitulado Norbert Elias por 

ele mesmo (ELIAS, 2001) e do texto publicado pela Revista de História da Educação 

Brasileira (HISTEDBR – UNICAMP online) de autoria de Costa e Menezes (2013), sob 

o título Norbert Elias e a teoria dos processos civilizadores. 

De uma família de ascendência judia, de classe média, Norbert Elias 

nasceu na cidade de Breslávia (Breslau em alemão), a 22 de junho de 1897. Filho 

único do casal Hermann e Sophie Elias, que eram empresários do ramo da tecelagem 

(mortos entre 1940 e 1942, vítimas do nazismo) e puderam dar ao filho uma boa 

instrução em sua infância. De 1915 a 1918, Elias serviu nas fileiras do exército alemão 

 

                                                
1 A primeira proposta de pesquisa era sobre O Ensino da história afro-brasileira nas escolas de ensino 
médio a partir de um olhar africano, o que demandaria fazer pesquisa em sala de aulas e outras 
dependências educacionais que a época estavam bastante dificultadas pelo governo estadual. A segunda 
opção foi pesquisar sobre O uso dos livros didáticos para validações políticas: o caso do história do herói 
nacional Ngangula, mas que também se mostrou inviável por indisponibilidade da fonte primária (o livro 
didático). 
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na Primeira Guerra Mundial, seis anos depois, em 1924, apresentou sua tese de 

Filosofia, posteriormente desenvolveu estudos de Sociologia em Heidelberg e em 

Frankfurt. 

A trajetória intelectual de Elias foi marcada por um conjunto de 

disciplinas do conhecimento, entre elas: Filosofia, Sociologia, História, Medicina, 

Psicologia, Química. Uma característica marcante da teoria eliasiana é a 

interdisciplinaridade com que seus argumentos são intrincadamente construídos, 

permitindo uma abordagem única de temas que já eram tidos como estabelecidos. E 

ao ver o espectro de disciplinas nas quais Elias se dedica como estudante, podemos 

perceber o porquê dessa abordagem teórica envolvendo as Ciências Humanas, 

Biológicas e até as Exatas. Muito provavelmente reforçado também pelos diferentes 

lugares por onde Norbert Elias viveu: Alemanha, Reino Unido, França, Gana, Holanda, 

dentre outros. 

Sua obra magna iniciada em 1935 – O Processo Civilizador – 

concluída em 1939, inaugura um novo, ousado e ainda bastante promissor campo da 

teórico. Ao dedicar-se em verificar possíveis demarcadores históricos que 

apontassem o caminho da civilidade de povos de alguns países europeus, Elias 

chegou a elementos analítico-descritivos que se caracterizam como pressupostos de 

sua abordagem teórico-metodológica que é tanto sociológica, quanto histórica, 

antropológica e psicológica para compreensão, entre outros assuntos, dos costumes, 

disputas de poder, ações civilizatórias, formação dos estados moderno. 

Desse modo, em nossa pesquisa de mestrado objetivamos eleger e 

entender alguns elementos da teoria eliasiana que nos permitissem uma leitura da 

história da educação em Angola de 1482 a 19612. 

O território hoje conhecido como Angola, situa-se na região da África 

Austral, onde, segundo os indícios arqueológicos apontam, é uma região habitada 

desde o tempo paleolítico. A Angola é constituída por povos de variadas origens e 

etnias, dentro do próprio continente africano. Foram, porém os Bantu, migrantes da 

região central da África, quem marcaram com mais ênfase sua presença na região, 

tendo se estabelecido na Foz do Rio Zaire, lugar que posteriormente veio a ser a sede 

do futuro Reino (ou Império) do Kongo, no séc. XIII. (PAXE, 2006) 

                                                
2 O recorte temporal eleito nessa pesquisa abarca um período de mais de 450 anos como proposição 
inicial de pesquisa, mas ao aprofundarmos a leitura dos textos selecionados como fonte básica da nossa 
pesquisa a respeito do contexto angolano verificamos que esse longo período ainda que fosse apontado 
como o registro das maiores transformações ao nível dos hábitos e estruturas educativas no território da 
atual Angola, não são apresentados dados que nos permitissem elaborar com mais riqueza de detalhes 
as peculiaridades desses mais de 400 anos de história. Importa referir também que esse recorte de longo 
tempo é um pressuposto metodológico da teoria eliasiana sobre os processos civilizadores, pois só por 
meio deles se podem perceber as mudanças nos hábitos e costumes de determinado povo.    
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Os Bantu, cujo lugar exato de origem do continente africano ainda é 

motivo de divergência (podendo ser do Sul do deserto do Kalahari ou ao norte do 

deserto do Saara), vão fixar-se numa extensão territorial que ia desde a costa do 

oceano Atlântico à costa da atual Cabinda (uma das 18 províncias de Angola), as 

regiões do atual Gabão, República Democrática do Kongo e República do Kongo. Mas 

nestas terras, e em especial no atual território de Angola, eles já encontraram outros 

povos que habitavam tal região, os Reinos do N’dongo, Matamba, Kassanje e o Reino 

de Kissama, cujos povos tinham suas próprias línguas nativas com suas variantes. 

Foi N’tinu Wene quem fundou o Reino do Kongo no século XIII, sendo 

também seu primeiro monarca. Esses Bantu, que devido ao domínio na transformação 

dos metais, rapidamente se tornaram o grupo étnico mais forte da região, tornando o 

Manikongo (título dado ao soberano do trono do Kongo) o soberano do Kongo e dos 

demais reinos e pequenos estados independentes da região entre os rios Zaire e 

Kwanza. A capital do reino do Kongo e morada do grande rei era a cidade de M’banza 

Kongo, lugar onde dois séculos depois, 1482, os habitantes do Reino do Kongo 

entraram em contato pela primeira vez com os exploradores portugueses 

(HENDERSON, 1982). 

Ao olharmos para os registros históricos que retratam a história 

milenar dos povos que habitavam as terras pertencentes ao Reino do Kongo, N’dongo, 

Matamba, Kassanje e outros (que formam a atual Angola), somos informados que 

esses povos tinham um nível de organização administrativa, política e econômica que 

foi tomando forma, ao longo de muitos anos, isso bem antes da presença portuguesa 

que vai unificar de modo arbitrário e violento alguns reinos distantes e inimigos como 

um só povo, sem levar em consideração a história cultural, familiar e espiritual dos 

povos que lá habitavam. Ao tempo que os portugueses chegaram as terras do Rei 

N’zinga-a-N’kuwu, centenas de anos haviam se passado que povos como os 

Pigmeus, os Khoisan, Watuas, Hereros e outros mais, que se dedicavam a caça e 

colheita fizeram daquele território africano seu lar, vindo se juntar a eles os Bantu do 

qual N’zinga-a-N’kuwu era o cabeça (SILVA, 2017). 

Ao aportarem na Foz do Rio Zaire, os portugueses como Diogo Cão 

e os marinheiros e clérigos católicos vão se defrontar com a capital de um reino 

africano com uma movimentada vida comercial de escambos e trocas, tendo mesmo 

uma moeda comum em toda a extensão territorial sob o Manikongo, e uma estrutura 

administrativa bem organizada, visto que os outros pequenos reinos que foram 

agregados ao Reino do Kongo eram governados pelos Mwene (senhores territoriais 

que podendo ser de uma linhagem real eram vassalos do Manikongo o Mwene dos 

mwenes) e todos esses, com seus vassalos, economia e política, serviam para manter 



18 
 

 

e alargar a estrutura do Reino do Kongo, agora liderado por N’zinga-a-N’kuwu 

(PONTE, 2006). 

N’kuwu N’zinga foi o soberano do Kongo que recebeu e acolheu os 

exploradores portugueses e foi por seu grande interesse por Portugal que as relações 

entre portugueses e os povos Bantu de Angola se intensificam e ganharam contornos 

cada vez maiores, visto que não apenas se converteram ao cristianismo, mas ele e 

sua corte, adotaram nomes portugueses (ao serem batizados), passando a ter o nome 

de João I. Entre tantos membros da família real do trono do Kongo, Afonso I (1456 - 

1542, nascido N’zinga M’bemba, filho de João I) e outros membros da família real são 

enviados a Portugal para aprenderem a língua, a organização social e a religião dos 

europeus para a popularizarem entre os habitantes do Reino do Kongo. Dom 

Henrique, filho do rei Afonso I chegou a ser ordenado sacerdote católico (bispo) pelo 

Papa Leão X (SILVA, 2017). 

Em síntese, no século XIII se formou naquela região da África um 

reino unificado, sob um mesmo soberano e que passaram a defender interesses 

comuns, os Bantu e os demais povos que habitavam a região, a pelo menos mais de 

900 anos, estabeleciam os primeiros passos para uma relação que progressivamente 

se expressava em termos de uma unidade, ainda que permanecessem as diferenças 

linguísticas, políticas e culturais. Percebe-se que em várias ocasiões movimentos de 

tensão e calmaria conduziram para essa realidade da construção do atual país que, 

desde a fundação da cidade de São Paulo da Assunção de Loanda, a 25 de janeiro 

de 1576, pelo grupo liderado por Paulo Dias de Novais, empreendeu-se um marco do 

processo de dominação e colonização do Reino do Kongo e da formação do que viria 

a ser a província Ultramarina de Angola e em 1975 a República Popular de Angola. 

A realidade desse longo processo histórico instiga a pensar que o 

convívio entre os povos africanos e portugueses, devido ao longo período foi marcado 

de relações dinâmicas com bastantes flutuações da balança de poder e das teias de 

interdependência. Pois, segundo Elias (1993; 1994), numa situação de longo processo 

relacional há mudanças de comportamentos, de sentimentos dos homens, de sentidos 

dos indivíduos e da sociedade a qual eles pertencem. Assim verificando-se sempre 

modificações e permanências em relação a uma maior diferenciação e integração 

daqueles indivíduos, sempre repletas de tensões e disputas de poder na figuração 

societária. 
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Assim, o que buscamos dissertar é que desde os contatos iniciais 

entre portugueses e os africanos, o encontro desses povos de duas culturas, nuanças 

e visões de mundo significativamente distintas (e quiçá com alguns pontos de 

similaridade ou intercessão), tenha resultado possivelmente em diferentes formas de 

relacionamentos e estruturas sociais. A hipótese consiste que os processos 

educativos escolarizados ou não potencializam leituras sobre o processo constitutivo 

do povo angolano na relação com os portugueses em uma dinâmica civilizadora e 

descivilizadora. E isso foi um dos principais interesses de nossa pesquisa de mestrado 

que perseguiu os seguintes procedimentos de investigação. 

 

1.2 MÉTODO 

 

Como estratégia de pesquisa para realização dessa dissertação de 

mestrado, seguimos dois caminhos: o primeiro trata-se do estudo, interpretação e 

apresentação de conceitos fundamentais das teorias de Norbert Elias; o segundo diz 

respeito a uma pesquisa bibliográfica sobre produções acadêmicas que discutem 

educação em Angola. 

Os conceitos fundamentais foram identificados e sistematizados 

principalmente considerando uma das principais obras do autor – O processo 

civilizador (ELIAS, 1993; 1994). A leitura recaiu sobre os dois volumes da obra em 

edição brasileira. O primeiro, publicado em 1994, aborda uma história dos costumes 

dos povos que formaram a Inglaterra, França e Alemanha, e o segundo volume foi 

publicado em 1993, trata sobre a formação dos estados modernos e da teoria dos 

processos civilizadores. Após as leituras e estudos, elegemos três conceitos centrais 

da sociologia figuracional de Elias os quais são: processo, figuração e habitus. Estes 

conceitos serão apresentados na segunda seção da dissertação. 

Para a elaboração da terceira seção, lançamos mãos de dados 

referentes à realidade histórica angolana considerando uma pesquisa bibliográfica. E 

para garantir um maior rigor da pesquisa definiu-se como critério consultar a seguintes 

plataformas digitais de busca: Scientific Eletronic Library Online – SciElO; Base Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD; Portal de Periódicos Capes. Esses são 

bancos de dados reconhecidos academicamente como repositórios de teses, 

dissertações, monografias e artigos científicos. Por motivos de delineamento da 

pesquisa, foram definidos como descritores de busca as seguintes composições de 

palavras: “Educação em Angola”; “História da Educação em Angola”; “História de 
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Angola” e “Ensino em Angola”. Baseado nesses descritores, passaremos a descrever 

de maneira sucinta os resultados gerais obtidos em cada plataforma de busca. 

Na plataforma de busca da SciElO obtivemos um total de 35 

resultados iniciais de textos acadêmicos que de alguma maneira têm haver com 

Angola e educação. Esses resultados ainda foram depurados a partir de critérios 

delimitadores que nos permitiram objetivar melhor os dados desejados para jogar uma 

luz mais objetiva e descritiva do estado das produções relacionadas com a temática 

de nossa pesquisa. 

 
 

Tabela 1 - Ocorrências de trabalhos acadêmicos a partir de descritores de pesquisa 
– Base SciELO 

 
Descritores Ocorrências 

Educação em Angola 9 

História da Educação em Angola 2 

História de Angola 18 

Ensino em Angola 6 

Fonte: Plataforma SciElo. Elaborado pelo autor. 

 
Com a plataforma BDTD (Base Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações) o escopo de busca se resumiu às produções acadêmicas brasileiras no 

nível de mestrado e de doutorado. Usando então os mesmos descritores, obtivemos 

um total de 529 produções. Mas, ao fazer uma leitura dos resumos, optamos por 

refinar a busca de acordo com a ocorrência das palavras dos descritores no título de 

cada texto e a posterior refinar pelas grandes áreas de pesquisa – Educação e 

História, visto serem disciplinas que dão a base na qual se estruturou a nossa 

dissertação de mestrado. Assim, a busca resultou em 40 produções. 

 
Tabela 2 - Ocorrências de trabalhos acadêmicos a partir de descritores de pesquisa 
– BDTD 

 
Descritor Ocorrência 

Educação em Angola 15 

História da Educação em Angola 2 

História de Angola 11 

Ensino em Angola 12 

Fonte: Plataforma BDTD. Elaborado pelo autor. 



21 
 

 

Por fim, no Portal de Periódicos da Capes, com os mesmos 4 

descritores, obtivemos um total de 2.975 textos que contêm a palavra Angola, 

Educação ou História de Angola. Mas, ao fazer uma leitura dos títulos e de resumos 

dos vários textos apresentados, percebemos que em sua maioria poucos têm haver 

de fato (ainda que sem uma leitura do conteúdo das produções) com o assunto que 

buscamos pesquisar. Por isso, foi preciso refinar a busca na plataforma para aqueles 

trabalhos que contêm apenas no título as palavras dos quatro descritores. O resultado 

obtido foi de 65 textos que são quantificados na tabela abaixo. 

 
Tabela 3 - Ocorrências de trabalhos acadêmicos a partir de descritores de pesquisa 
– Periódicos CAPES 

 
Descritor Ocorrências 

“Educação em Angola” 18 

“História da Educação em Angola” 1 

“História de Angola” 41 

“Ensino em Angola” 5 

Fonte: Plataforma Portal de Periódicos da CAPES/MEC. Elaborado pelo autor. 

 

 
Desse modo, nas três plataformas de buscas de produções 

acadêmicas, identificamos um total de 140 textos. Após o levantamento dos dados 

bibliográficos e seleção de alguns textos que atendiam com um maior rigor a 

especificidade da nossa pesquisa, dedicamos atenção a leitura dos resumos de cada 

trabalho antes selecionado para definir aqueles que se enquadravam na segunda 

categoria de filtros determinados – marco temporal, grande área de conhecimento e 

direta ligação com a temática pesquisada –, dessa leitura minuciosa do total de 140 

textos, tomamos 6 textos que concluímos mais pertinentes com o direcionamento da 

nossa pesquisa e que contribuíram mais para uma melhor compreensão da seara 

palmilhada até o término da dissertação. 
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Tabela 4 – Textos selecionados como fontes primárias para a compreensão da 

história e história da educação de Angola. 

Título do texto Fonte de 

arquivo 

Grande 

área 

AFONSO, Camilo. A educação tradicional do noroeste de 

Angola: formas de transmissão de saberes e sua presença 

na Bahia., 2016. 

313 p. Tese (doutorado) – Universidade do Estado da 

Bahia. Departamento de Educação. Programa de Pós-

Graduação em educação   e  Contemporaneidade.  

Salvador. Disponível 

em: < 

http://www.saberaberto.uneb.br/jspui/handle/20.500.11896/3

91>. Acesso em: 20 Set. 2016. 

Repositór

io da 

Universid

ade 

Federal  

da Bahia. 

Educaçã

o; 

História  

da Edu 

cação. 

SANTOS, Martins dos. Cultura, educação e ensino em 
Angola. Luanda: Edição dos Serviços de Educação, 1970, 
pg. 719. Disponível em: <http://www.info-
angola.ao/attachments/article/4211/Historia%20desconhecid
a%20d 
o%20Ensino%20em%20Angola%20(%20Per%C3%ADodo
%20Colo nial).pdf>. Acesso em: 10 Abr. 2018. 

Biblioteca 

Virtual de 

Angola 

História; 

História  

da Edu 

cação. 

HAMPATÉ BÂ, A. A tradição viva. In: KI-ZERBO (coord.). 
História Geral da África I. Metodologia e pré́-história da 
África. São Paulo: Ática; Paris: UNESCO, 2012, pp.181- 
218. Disponível em: < 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000318.
pdf>. Acesso em: 10 mar. 2018. 

Domínio 

Público 

História; 

Cultura 

OLIVEIRA, Heloísa Tramontin de. Língua, Nação e 
Nacionalismo em Angola:  violência e resistência 
 linguística. 2016. 96  f. Dissertação (Mestrado)  -  Curso de  Linguística,  Centro  de Comunicação e Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis,   2016.    Cap.  3.  Disponível  em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/167898/3412 51.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 17 jul. 2018. 

Repositór

io da 

Universid

ade 

Federal de 
Santa 
Catarina 

Linguístic

a; 

História; 

História 

de 

Angola 

http://www.saberaberto.uneb.br/jspui/handle/20.500.11896/391
http://www.saberaberto.uneb.br/jspui/handle/20.500.11896/391
http://www.saberaberto.uneb.br/jspui/handle/20.500.11896/391
http://www.info-angola.ao/attachments/article/4211/Historia%20desconhecida%20do%20Ensino%20em%20Angola%20(%20Per%C3%ADodo%20Colonial).pdf
http://www.info-angola.ao/attachments/article/4211/Historia%20desconhecida%20do%20Ensino%20em%20Angola%20(%20Per%C3%ADodo%20Colonial).pdf
http://www.info-angola.ao/attachments/article/4211/Historia%20desconhecida%20do%20Ensino%20em%20Angola%20(%20Per%C3%ADodo%20Colonial).pdf
http://www.info-angola.ao/attachments/article/4211/Historia%20desconhecida%20do%20Ensino%20em%20Angola%20(%20Per%C3%ADodo%20Colonial).pdf
http://www.info-angola.ao/attachments/article/4211/Historia%20desconhecida%20do%20Ensino%20em%20Angola%20(%20Per%C3%ADodo%20Colonial).pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000318.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000318.pdf
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BANZA, Ana Paula. O português em Angola: uma questão de política 
linguística. In: FIÉIS, Alexandra et al (org.). O universal e o 
particular: uma vida a comparar, homenagem a Maria Francisca 
Xavier. Lisboa: Edições Colibri, 2015. p. 29-38. Disponível em: 
https://core.ac.uk/reader/62471032. Acesso em: 17 jul. 2018. 

Repositório 

da 

Universidad

e de Évora 

Linguísti 

ca; Polít ica 

lingu ístic a 

ZAU, Domingos Gabriel Dele. A língua portuguesa em Angola: um 
contributo para o estudo da sua nacionalização. 2011. 204 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Letras, Departamento de Letras, 
Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2011. Disponível em: 
https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1844/5/Domingos%20Ga 
briel%20Dele%20Zau%2c%20A%20L%c3%adngua%20Portuguesa 
%20em%20Angola.pdf. Acesso em: 20 jul. 2018. 

Repositório 

Digital da 

Universidad

e da Beira 

Interior. 

Letras; 

História de 

Angola; 

História da 

Educação 

   
Fonte: 3Elaborado pelo autor com base nas plataformas de busca do SciElo, BDTD e Portal de 

Periódicos da CAPES/MEC. 

 

Os textos encontrados nas plataformas, em sua maioria, quer fossem 

usados filtros mais genéricos e/ou específicos (a partir dos quatro descritores de 

partida), quando analisados no aspecto da temporalidade, não dialogavam de maneira 

direta com o todo da nossa pesquisa, isto porque em sua obra – O Processo Civilizador 

– Norbert Elias assevera que a fim de entendermos como os homens passaram a se 

tratar de maneira mais educada e cordial como se vê hoje, devemos olhar esse 

processo não com algo estanque, automático e independente, mas como um processo 

de longa duração (ELIAS, 1994).  

Os textos encontrados tratam efetivamente de um curto tempo 

histórico da realidade de Angola, muito provavelmente devido as insuficiências de 

referencial escrito a respeito uma vez tratar-se uma cultura de predominância oral. 

Em sua maioria abarcaram o período da chegada dos portugueses, as variações 

educativas, que eram similares as mudanças ocorridas em Portugal, o início da luta 

contra a dominação colonial e o pós-Independência.  

Metodologicamente estes textos, em sua maioria, apresentam uma 

visão colonizadora e dominadora dos portugueses contra os angolanos , entendendo 

aquele encontro numa perspetiva binária de opressor e oprimidos sem levar em 

consideração algumas das observações que Norbert Elias apresenta a respeito das 

relações e interações humanas tal como as dinâmicas da interdependência ou as 

figurações que são resultantes delas, e eis aqui uma visão que cremos poder ser 

apresentada como um a possível contribuição da presente pesquisa.  

                                                
3 As referências completes das 6 obras tomadas como referências bibliográficas para dissertar sobre a 
história de Angola e da Educação em Angola constam da lista de referências gerais ao final deste 
trabalho. 
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A proposta de nossa pesquisa dissertativa esteve circunscrita a 

olharmos para alguns elementos constituintes da teoria de Norbert Elias para o 

processo civilizador e buscar entender como a partir dela poderíamos ler o encontro 

entre portugueses e africanos angolanos, em termos gerais indo desde 1482 com a 

chegada dos exploradores portugueses e as relações comerciais e outras 

singularidades que esses povos foram estabelecendo até a intensificação da luta de 

Independência de Angola por volta de 1961. Aventamos que esse encontro e as 

relações que se estabeleceram naquela região ocidental da África deram lugar aquilo 

que se entende como de o verso e o reverso da moeda como processo civilizador e 

descivilizador4. 

Historiadores africanos (angolanos) e europeus (portugueses) 

concordam que nos primeiros 200 anos de interação entre os povos do Reino do 

Kongo e os exploradores portugueses, as relações eram mais amistosas, comerciais 

e até certo modo de intercâmbio entre os povos. N’kuwu N’zinga (nome do soberano 

do Kongo a quando da chegada das caravelas portuguesas) foi o soberano do Kongo 

que recebeu e acolheu os exploradores portugueses na Foz do Rio Zaire, na cidade 

de M’banza Kongo (a tradução do nome da cidade é literalmente cidade do Kongo ou 

de maneira mais proposital pode ser traduzida como A casa do rei do Kongo), então 

capital do Reino do Kongo. 

O desafio a que nos lançamos está na tentativa de descortinar quais eram os 

gradientes de poder, níveis de interdependência e teias sociais que foram 

estabelecendo desde o momento do contato inicial entre estes povos, isso bem 

antes dos movimentos de dominação e ocupação por parte de Portugal da parcela 

do território da África Austral que hoje toma o nome de Angola, visto que esse 

período em particular representa um momento singular na história dos dois povos 

com quanto que é a partir dele que o entrechoque de processos educativos 

acontecem e uma nova realidade social (para ambos os povos) vai sendo constituída 

em específicas figurações. 

Então, a análise dos 6 textos finais escolhidos revela, embora 

pequeno, mais um valioso número de produções acadêmicas que podem agregar 

valores e informações históricas sobre a formação da realidade educacional angolana, 

permitindo ensaiar reflexões com a lente dos fundamentos das teorias de Norbert Elias 

para uma leitura histórica da educação em Angola. Assim, ao fazer apropriações das 

pesquisas já realizadas sobre educação em Angola e das teorias de Elias, esta 

dissertação propõe uma estrutura textual que contemplou, além dessa primeira 

seção, mais três seções, a saber: os elementos da teoria eliasiana, os aspetos da 
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realidade histórico-educacional de Anola e ainda uma última parte sobre a 

descivilização e escolarização de Portugal em Angola, um reverso da moeda.  

Na segunda seção buscamos entender primeiramente do que se trata 

a teoria de Elias e quais os elementos que poderiam ser tomados como marcadores 

para uma leitura interpretativa dos processos educativos em Angola. Após uma 

imersão nos textos base, foram eleitos os conceitos de processo, figuração e habitus. 

Já na terceira seção, fizemos a apresentação de aspectos históricos centrais sobre o 

antigo reino do Kongo e do N’dongo para uma melhor compreensão dos caminhos 

constitutivos de Angola e da educação de seus povos, observando as permanências 

e mudanças que foram ocorrendo desde o encontro de portugueses e africanos por 

mais de 400 anos. A quarta seção foi composta de observações e reflexões iniciais 

daquilo que entendemos ter sido a ação descivilizadora em nome da “civilização” que 

os portugueses pretendiam que ocorresse em Angola. Tais ações foram apoiadas nos 

pressupostos raciais que distinguiam os negros e brancos que habitavam o país e 

constituíam as figurações sociais educativas. 

 

  
 

4 Cf. Mennell (2010). 
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2 ELEMENTOS DA TEORIA ELIASIANA 

 
 

A obra magna de Norbert Elias O Processo Civilizador (1939) 

inaugura perspectivas teóricas que passam a ser denominadas de Teoria dos 

Processos Civilizadores e de Sociologia Figuracional. Elias buscou verificar quais os 

possíveis demarcadores históricos do caminho da civilidade humana tomando como 

amostra alguns países europeus – França, Inglaterra e Alemanha. Tal busca lhe 

permitiu apresentar alguns conceitos inovadores no ainda novo campo de estudos – 

a Sociologia – ao mesmo tempo que ressignificou outros que já eram estabelecidos 

nesse campo do saber. Tais conceitos se caracterizaram não apenas como elementos 

distintivos dessa nova abordagem, que se distingue desde o começo como 

multidisciplinar que pode ser entendida também como um reflexo da própria vida do 

Elias, mas também se formam como pressupostos teórico-metodológicos da sua 

abordagem que é tanto sociológica, quanto histórica, antropológica. 

Consideramos essencial, mesmo de modo introdutório, fazer algumas 

considerações mais conceituais do sentido que a palavra civilização (e seus cognatos) 

toma na teoria eliasiana, visto ser um conceito que aparece logo no título de sua obra 

e é recorrente em boa parte de seus textos. Destaca-se que essa palavra não foi 

criada por Elias e dependendo do contexto ou da área de conhecimento, ela toma um 

significado diferente do que se verifica nos escritos do autor. Civilização, civilidade, 

civilizado ou incivilizado (e outros relacionados) descrevem uma certa visão de 

mundo, de relacionamentos e de sentidos individuais que os homens têm e fazem de 

si mesmo e dos outros. 

A palavra que dá origem ao conceito, e aqui traduzida (no português) 

como civilização, é derivada de Civilization ou Zivilization (do francês ou do alemão, 

respectivamente). Palavras usadas para descrever em um certo momento tanto um 

determinado modo comportamental de certo grupo social, como a auto percepção que 

os membros de um grupo tinha de si mesmos e o que os distinguia dos demais 

habitantes daquelas nações. Dito de outro jeito, recorrendo a um exemplo 

apresentado por Elias (1994), ser civilite para os franceses significava demonstrar 

certos modos identificados com a antiga corte, por todos os que disputavam e 

compartilhavam dos mesmos espaços figuracionais, visto que tais modos ou sentidos 

eram tidos como mais elevados e por isso validados pela grande maioria. Civilização 

tinha haver com a mudança de comportamentos e sentidos, considerados aceitáveis, 
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e que distinguiam certas classes desses franceses (fossem eles membros das antigas 

famílias nobres ou dos burgueses emergentes). 

Ao ler a obra de Elias, para além dos dois volumes de O Processo 

Civilizador, percebe-se a evolução do conceito de civilização da auto percepção que 

determinado grupo tem de si mesmo e, por conseguinte dos outros, para uma certa 

universalização do conceito em termos do abrandamento das atitudes e reações 

violentas, as manifestações sexuais em ambiente público ou na frente de outros, 

incluindo ainda outras expressões corporais e comportamentais que foram 

empurradas para os porões da individualidade ou para o ambiente doméstico. E, ao 

lermos, por exemplo sua obra intitulada Os alemães (vale dizer que O Processo 

Civilizador é escrito sob o esteio do III Reich na Alemanha), percebe-se que o conceito 

de civilização é, de maneira bastante peculiar, centrado nos aspectos da violência ou 

melhor da superação dos comportamentos violentos nas relações humanas. 

Considerando o conceito de civilização como algo em movimento, 

Elias nos instiga a compreender a proposição teórica com alguns outros conceitos 

fundamentais, entre eles: Processo, Figuração, Habitus e Poder. Esses conceitos são 

apresentados a seguir porque também orientaram a produção de nossa dissertação 

sobre a possibilidade de uma leitura sobre a história da educação em Angola, assunto 

a ser abordado na seção 3. Vejamos os conceitos eliasianos sistematizados por nossa 

leitura da obra O processo civilizador (ELIAS, 1993; 1994)5. 

 
 

2.1 PROCESSO DE LONGA DURAÇÃO 

 

 
Elias entende que os hábitos dos povos ocidentais não são meros 

comportamentos ou reações naturais, mas produto de uma construção, visto que “o 

homem ocidental nem sempre se comportou da maneira que estamos acostumados 

a considerar como típica ou como sinal característico do homem ‘civilizado’”. O autor 

pergunta: “como os homens se tornaram educados, e começaram a tratar-se com 

boas maneiras?” (ELIAS, 1994, p. 9). Para responder, Elias começa por evitar a 

 
 

5 Os conceitos aqui apresentados estão presentes nas demais obras de Norbert Elias, mas, para efeito desta 

dissertação de mestrado, em razão do tempo e de formação de seu autor, tomou-se como referência principal a 

obra O processo civilizador. 
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afirmação de conclusões a respeito de estruturas de controle das emoções a partir da 

realidade imediata do observador a partir da seleção de algumas sociedades tidas 

como modelo ou padrão de desenvolvimento nessa mesma realidade. 

Ele considera essa abordagem equivocada considerado que “há 

numerosas observações relativamente acessíveis indicando que podem diferir o 

padrão e modelo de controle das emoções em sociedades que se encontrem em 

diferentes estágios de desenvolvimento, e mesmo em diferentes estratos da mesma 

sociedade” (ELIAS, 1994, p. 214). Dito de outro jeito, não é difícil de verificar que com 

a análise de alguns registros historiográficos de determinada sociedade ou grupo 

social se pode perceber não só mudanças nos relacionamentos dos membros desses 

grupos, como também dos sentidos que se atribuem à vida, às pessoas e às 

realidades. 

Desse modo, Elias evita a leitura mais curta em termos de 

temporalidade dando preferência (posterior) – seguindo os direcionamentos que as 

suas fontes lhe davam – a um recorte temporal de longos períodos da história dos 

indivíduos e suas sociedades. Essa abordagem se torna um elemento distintivo da 

proposta teórica de Elias que é uma abordagem que mais aproxima o pesquisador 

dos processos que levaram a mudanças dos habitus na civilização moderna, sendo 

também a mais indicada para evitar as ideias metafísicas que por muito tempo 

estiveram presentes no fazer sociológico, evitando também o reducionismo simplista 

que surge das análises de curta duração quanto a todos os mecanismos complexos e 

em constante mudança no processo civilizador dos homens e das sociedades. 

 
 

2.1.1 Processo Mutável 

 

 
Ao dedicar-se ao estudo do desenvolvimento “do que é um processo 

de mudança social muito mais abrangente” (ELIAS, 1994, p. 117), Elias adota uma 

postura crítica da metodologia e consequentemente das conclusões, que outros 

proeminentes sociólogos de seus dias, tal como o norte-americano Talcott Parsons, 

ofereceram a respeito das mudanças dos comportamentos e das estruturas (ou 

formas) que as sociedades europeias tomaram ao longo dos anos. Parsons é tomado 

como um representante de uma abordagem sociológica que buscava afastar-se dos 
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pensadores do século XIX que viam o desenvolvimento das sociedades europeias 

como fruto de um processo inevitável consequente que resultaria num progresso da 

humanidade. Essa percepção ou observação era influenciada por pressupostos 

ideológicos e positivistas antes mesmo de um rigor científico, posto que estes 

entendiam que esse desenvolvimento social como “uma evolução para o melhor, um 

movimento na direção para o progresso” (ELIAS, 1994, p. 224). 

Assim por “fundamentarem-se, em parte, em hipóteses condicionadas 

principalmente pelos ideais políticos e filosóficos” (ELIAS, 1994, p. 223), acrescidos 

das dinâmicas impostas pela industrialização do século XIX, todo um corpo de teorias 

clássicas que identificavam um processo de longa data nos desenvolvimentos sociais 

e psicológicos foi descartado e em seu lugar surgiu uma “tendência a reduzir 

processos a estados, mesmo quando esses autores se ocupam explicitamente do 

problema da mudança social” (ELIAS, 1994, p. 221). Para Parsons, a hipótese era a 

de que “todas as sociedades existem normalmente em um estado de equilíbrio 

imutável, que é homeostaticamente preservado” (ELIAS, 1994, p. 221). 

Elias sustenta que ao invés de realidades de “estados de equilíbrio 

imutável”, é elemento constituinte da realidade social a mudança no percurso histórico 

dos indivíduos e das sociedades. Elias diz que seu trabalho “sustenta a ideia [...] de 

que a mudança é uma característica normal da sociedade” (ELIAS, 1994, p. 222). Por 

isso, para uma análise mais elucidativa de tais transformações é necessário um 

recorte temporal mais abrangente – de longo prazo – para se compreender com mais 

clareza como tais posturas sociais foram mudando em certa direção dinâmica. 

O que, neste livro, com ajuda de extensa documentação empírica se mostra 
que é um processo, Parsons, pela natureza estática de seus conceitos, reduz 
retrospectivamente, e em minha opinião sem nenhuma necessidade, a 
estados. Em vez de um processo relativamente complexo, mediante o qual a 
vida afetiva das pessoas é gradualmente levada a um maior e mais uniforme 
controle de emoções – mas certamente não a um estado de total neutralidade 
afetiva –, Parsons sugere uma simples oposição entre dois estados [...] priva- 
se da possibilidade de descobrir como as peculiaridades das sociedades a 
que se refere devem ser realmente explicadas (ELIAS, 1994, p. 219). 

 

O autor alerta que “nesse tipo de teorização desaparece a mudança 

estrutural, sutilmente organizada, na direção de um maior e mais uniforme controle 

das emoções que pode ser observado na realidade” (ELIAS, 1994, p. 219) e entra em 

cena o que Parsons chama de “mudança social” que nada mais seria do que um 

incidente temporário regulado de maneira automática pelo sistema social. Diferente 

da ideia de uma mudança social, esporádica, como ponto intermédio entre dois 
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estados estacionários da realidade das sociedades como defendiam os sociólogos 

“funcionalistas estruturais”, a teoria eliasiana afirma que “a mudança é uma 

característica normal da sociedade. Uma sequência estrutural de mudança continua” 

(ELIAS, 1994, p. 222). 

Desse modo, usando a própria explicação dos motivos que levaram 

os sociólogos do século XX a abandonarem o uso da palavra e conceito de 

“desenvolvimento social” que era muito presente entre os seus pares do século 

anterior, para além das razões filosóficas, ideológicas, político-militares e econômicas, 

Elias demonstra a necessidade de uma abordagem de caráter processual que 

contemple a mudança como elemento decisivo e parte integrante dessas 

transformações individuais e sociais. A fim de entender com mais detalhes uma 

história da educação em Angola, decidimos por um olhar do que vem a ser esse 

processo de que Elias fala, ainda que se refira objetivamente a sociedades europeias. 

 
 

2.1.2 Processo sem Planejamento 

 

 
Os processos de longo prazo que resultam no que é chamado de 

civilização, não são, segundo Elias, propositalmente guiados ou pensados por alguma 

pessoa ou grupo de indivíduos. Antes se trata do resultado das relações de 

interdependência que se vão estabelecendo de maneira proposital ou casual, mas 

sem uma intencionalidade ou premeditando um determinado fim em longo prazo. Elias 

afirma que “o processo civilizador constitui uma mudança na conduta e sentimentos 

humanos rumo a uma direção muito específica” (ELIAS, 1993, p. 193), e tal direção e 

o entrelaçamento dos interesses apontam a direção que esse processo de civilização 

toma. 

É importante explicar que para Elias a ausência de um plano de longo 

prazo não deve ser confundida com ausência de ordem ou sentido. Ele diz: 

Podemos realmente imaginar que o processo civilizador tenha sido posto em 
movimento por pessoas dotadas de uma tal perspectiva a longo prazo, de um 
tal controle específico de todos os afetos de curto prazo e esse autodomínio 
pressupõem um longo processo civilizador? Na verdade, nada na história 
indica que essa mudança tenha sido realizada “racionalmente”, através de 
qualquer educação intencional de pessoas isoladas ou de grupos. A coisa 
aconteceu, de maneira geral, sem planejamento algum, mas nem por isso 
sem um tipo específico de ordem (ELIAS, 1993, p. 193).
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Apesar do processo não ter um ponto zero/inicial, ele é constituído de 

marcos que se podem afirmar ser o ponto de partida analítico. Para o autor, o processo 

de longo prazo experimenta avanços e recuos, assim sem linearidade, forças 

centrifugas e centrípetas (no caso da sociedade feudal e de corte) que faziam as 

atitudes de economia das pulsões avançarem e se retrair, ser verificável em certo 

número de pessoas em uma mesma região, seja entre os membros da corte ou 

mesmo entre os burgueses emergentes. Desse modo, as relações voluntárias e 

obrigatórias iam tomando uma mesma direção sem uma mão supervisionando todo o 

processo. 

Elias vai dizer então que é o tecido social que “forma o substrato a 

partir do qual e para dentro do qual o indivíduo gira constantemente e tece suas 

finalidades na vida” (1993, p. 288). Isto é, o processo civilizador não é resultado do 

planejamento intencional de alguém, no desenvolvimento do estudo empírico de Elias, 

são evidenciadas que forças individuais e coletivas tiveram de ser equilibradas nesse 

tecido a fim de responder as expectativas do grupo social. E para entender as 

dinâmicas desse tecido, Elias afirma que “é indispensável que o conceito de processo 

seja incluído em teorias sociológicas ou de outra natureza que tratem de seres 

humanos” (ELIAS, 1994, p. 220). 

Entre as continuidades e as descontinuidades que se podem observar 

nos processos sociais, em longo prazo, a direção que esse entrelaçamento de 

pessoas, necessidades e sentidos toma – a que chamamos também de civilização – 

é progressivamente, para um maior controle dos instintos dos indivíduos, um aumento 

da vergonha e repugnância de certas práticas da vida, relegando-as para o ambiente 

privado (dos cômodos da casa ou para os porões da mente). Juntando a isso uma 

maior diferenciação nos papeis sociais dos indivíduos ao mesmo tempo em que se 

mostra uma maior e melhor integração destes, nas múltiplas esferas da sociedade, é 

essa a direção para a qual foram mudando os sentidos da vida, sentimentos, 

expressões e relacionamentos dos franceses, alemães e ingleses enfocados na 

pesquisa de Elias. 

A direção de um processo civilizador aponta para uma continuidade 

na economia das emoções e reações, continuidade pois que “a história possui sua 

própria continuidade, consciente ou não, os que chegam mais tarde, começam com o 

que já existe e o desenvolvem mais” (ELIAS, 1993, p. 80). Mudanças nas dinâmicas 
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psicológicas vistas no aumento da repugnância e da vergonha de comportamentos e 

sentimentos dos homens, junto com as mudanças nas dinâmicas do convívio social 

que se podem verificar tanto pelos dados historiográficos, como pela observação dos 

comportamentos assimilados por determinado grupo e que são considerados por 

estes como mais aceitáveis, refinados e/ou polidos, deixam transparecer esse longo 

processo de mudanças não planejadas, mas que se encaminham para uma direção 

de formas, sentidos e comportamentos observado por Elias em sua pesquisa em 

específicas figurações sociais. 

 
 

2.2 FIGURAÇÕES 

 

 
O conceito de figuração ou configuração (como aparece nos dois 

volumes de O Processo Civilizador) não pode ser entendido se ignorarmos o 

contraponto que Elias quer apresentar a ideia de que o indivíduo é um ser complexo 

em si mesmo e por isso, independente das flutuações da sociedade em que vive. Elias 

defende que tal indivíduo vive e precisa acontecer numa situação de inter-relação com 

a sociedade, e com o aprofundar dessa interação uma realidade de interdependência 

vai se estabelecendo, com maior ou menor diferenciação e integração. 

Por essa razão Elias considera fundamental partir do “estudo das 

relações entre diferentes estratos funcionais que convivem juntos no campo social e 

que, com a mais rápida ou, mais lenta mudança nas relações de poder provocada por 

uma estrutura específica, desse campo, são no curso do tempo reproduzidas 

sucessivas vezes” (ELIAS, 1993, p. 239). Para assim, dessa convivência inseparável 

entre indivíduo e sociedade, poder abstrair o que eram essas figurações que influíram 

na mudança dos comportamentos e formação aqueles estados europeus e suas 

populações. 

Começando então por apresentar o que vem a ser essa figuração para 

Elias, passaremos por apresentar aqueles que, na nossa leitura da teoria, são 

elementos definidores ou pelo menos distintivos do que ele chama de figuração. 

Tomando em atenção que em sua teoria Elias foge das abordagens binárias ou de 

oposição dualista (indivíduo VS sociedade, nesse caso em específico) uma vez que 

sua leitura lhe permitiu perceber que os indivíduos ao se apropriarem dos “símbolos 
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socialmente aprendidos” (ELIAS, 2006, p. 25) e partilhados entre si, não apenas se 

inserem naquele determinado agrupamento social, mas tal postura cria de “uma forma 

absolutamente determinada” os sentidos e valores que os distinguem dessa mesma 

sociedade. Dito de outro jeito, determinado grupo partilha entre si um conjunto de 

sentidos que o caracterizam e servem de condicionantes para a participação dos 

indivíduos que estão dentro dessa teia de relações e outros que desejam se inserir 

nela – há uma interdependência entre indivíduo e sociedade. Elias diz então que: 

É isso que o conceito de figuração exprime. Os seres humanos, em virtude 
de sua interdependência fundamental uns dos outros, agrupam-se na forma 
de figurações específicas. Diferentemente das configurações de outros seres 
vivos, essas figurações não são fixadas nem com relação ao gênero humano, 
nem biologicamente. [...] Seres humanos biologicamente invariáveis podem 
formar figurações variáveis (ELIAS, 2006, p.26). 

 

Assim, apresentar e conceituar esses elementos definidores das 

figurações humanas dentro da teoria eliasiana nos dão a possibilidade de demarcar 

com mais clareza observações singulares oferecidas pelo autor em sua teoria. Vale 

lembrar que esses conceitos têm, não apenas um desdobramento (dentro da teoria), 

bastante intrincado, como consequente, e só assim podemos entender melhor as 

nuanças dessas figurações sociais. Entender o que Elias diz sobre indivíduo e 

sociedade, sua interdependência relacional e os processos que levam a diferenciação 

dos papeis dentro dessa sociedade possibilitando (ou mesmo demandando) uma 

maior e melhor integração entendemos ser um caminho possível para entender a ideia 

de figuração. 

 
 

2.2.1 Indivíduo e Sociedade 

 

 
Elias entende que não é possível estudar e entender com clareza um 

processo civilizador sem considerar duas realidades fundamentais que os sociólogos 

funcionalistas e/ou estruturalistas separavam ou consideravam apenas no nível da 

“interpenetração” (tal como o fazia Parsons, seguindo as ideias de Durkheim), mas 

que, segundo ele, não podemos considerar ou separar de maneira 

independentes/isoladas ambas realidades visto acontecerem numa condição de inter- 

relação indissolúvel. Conforme sua argumentação “a relação entre o indivíduo e as 

estruturas sociais só pode ser esclarecida se ambos forem investigados como 
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entidades em mutação e evolução” (ELIAS, 1994, p. 220), ou seja, tomadas como uma 

dualidade processual-relacional-mutável e não como realidades independentes 

estacionárias, muito menos como conflitantes ou opostas. 

Assim, em seu livro A Sociedade dos Indivíduos, Elias questiona a 

pressuposição do senso comum quanto ao pretenso esclarecimento sobre o da 

palavra sociedade em seus contextos específicos. Ele questiona se de fato 

entendemos o que vem a ser uma sociedade, considerando a observação de dois 

polos apresentados como antagônicos por duas correntes interpretativas. De um lado, 

os que entendem que as sociedades tomam suas formas e dinâmicas com um 

planejamento objetivo, seja engendrado por um grupo de indivíduos ou por um poder 

cósmico superior, produzindo assim uma mudança coletiva. Mas, como a própria 

pesquisa de Elias vai apontar, “é impossível constatarmos que qualquer pessoa dos 

séculos XII ou mesmo XVI tenha conscientemente planejado o desenvolvimento da 

sociedade industrial de nossos dias” (ELIAS, 1994, p. 12) de maneira que chegasse a 

atual figuração, ainda que alguns assim interpretem a realidade presente. 

No outro extremo, estão os que acreditam na independência da 

sociedade em relação aos indivíduos daquele ajuntamento humano. Isto é, de acordo 

com essa linha interpretativa, não há uma situação de condicionante ou de 

causalidade do indivíduo em relação à sociedade. Nas palavras do próprio Elias, 

apresentando essa percepção desse entrelaçamento, a sociedade “é concebida, por 

exemplo, como uma entidade orgânica supra-individual” (ELIAS, 1994, p. 12), isso 

adicionado a pressupostos das ciências naturais e crenças metafísicas que se 

organizam e encaminham para um fim teleológico drástico – a morte de tudo. 

Várias concepções a respeito do sentido ontológico do homem, desde 

o homo philosophicus, economicus, psychologicus, historicus, sociologicus até o 

homo clausus, que tem sua suficiência em si mesmo e por isso em nada depende ou 

precisa da sociedade que o cerca, não se sustentam quando submetidas aos 

pressupostos da empiria empreendida. Elias diverge daquelas ideias ao considerar 

que os homens são seres interdependentes uns dos outros, de tal modo que essa 

dependência, seja baseada nas necessidades ou desejos pessoais ou coletivos, se 

constitui em razão do que o autor identifica como a dinâmica entre essa 

interdependência e o poder. É dessa interdependência que se forma uma rede, uma 

espécie de estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes umas das 

outras. 
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O conceito de figuração, em contraposição, busca expressar a ideia de que 
a) os seres humanos são interdependentes, e apenas podem ser entendidos 
enquanto tais: suas vidas se desenrolam nas, e em grande parte são 
moldadas por, figurações sociais que formam uns com os outros; b) as 
figurações estão continuamente em fluxo, passando por mudanças de ordem 
diversas – algumas rápidas e efémeras e outras mais lentas e profundas; c) 
os processos que ocorrem nessas figurações possuem dinâmicas próprias – 
dinâmicas nas quais razões individuais possuem um papel, mas não podem 
de forma alguma ser reduzidas a essas razões (LANDINI, 2005, p. 6). 

 

Dito de outro jeito, enquanto que os sociólogos funcionalistas 

consideram que indivíduo e sociedade “seriam duas entidades existindo 

independentemente uma da outra, sendo o indivíduo considerado com a realidade 

concreta, e a sociedade tratada como epifenômeno” (ELIAS, 1994, p. 220). Elias 

considera que estas duas entidades não são realidades distintas dos processos 

mutacionais que acontecem nos relacionamentos sociais. Por isso ele assevera que 

a fim de entender os processos de mudança que homens e sociedades experimentam 

ao longo do tempo “a relação entre indivíduo e as estruturas sociais só pode ser 

esclarecida se ambos forem investigados como entidades em mutação e evolução” 

(ELIAS, 1994, p. 220). Ele exemplifica essa relação interdependente nas mudanças 

nos comportamentos individuais que são também reflexos da mudança conjuntural 

afirmando que: 

O sentimento de vergonha que cerca as relações sexuais humanas têm 
aumentando e mudado muito no processo de civilização. Isto se manifesta 
com especial clareza na dificuldade experimentada por adultos, nos estágios 
mais recentes de civilização, em falar com crianças sobre essas relações. 
Hoje, porém, esta dificuldade parece mais natural. Afigura-se que, por razões 
quase biológicas, a criança nada sabe sobre as relações entre os sexos e 
que é tarefa extremamente delicada e difícil esclarecer a meninas e meninos 
em crescimento o que está acontecendo com eles e o que acontece em volta. 
A extensão em que esta situação, muito longe de ser evidente por si mesma, 
constitui mais um resultado do processo civilizatório, só é entendida se 
observarmos o comportamento de pessoas em um estágio diferente de 
desenvolvimento (ELIAS, 1994, p. 169-170). 

 

Elias procura demonstrar que esse processo de civilização dos povos 

franceses, alemães e ingleses, tomando o longo período como critério metodológico 

de investigação, cria novas figurações humanas com cadeias e laços de 

interdependência tão complexas e diferenciadas que dão a direção e sentidos 

civilizatórios que se verificam nessas sociedades, mas, ele chega a essa 

compreensão rompendo com a interpretação sociológica contemporânea, que 

colocava em lados opostos essas duas realidades fundamentais das figurações 

sociais, como concluíam que, um não influenciava na formação e dos 
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desdobramentos do outro. Elias percebe uma realidade que se forma na qual não há 

indivíduo sem sociedade e nem sociedade sem indivíduos, daí derivando então o livro 

A sociedade dos Indivíduos. 

A sociedade, como sabemos, somos todos nós; é uma porção de pessoas 
juntas. Mas uma porção de pessoas juntas na Índia e na China formam um 
tipo de sociedade diferente da encontrada nas América ou na Grã-Bretanha; 
a sociedade composta por muitas pessoas individuais na Europa do século 
XII era diferente da encontrada nos séculos XVI ou XX. E, embora todas 
essas sociedades certamente tenham consistido e consistam em nada além 
de muitos indivíduos [...] Que tipo de formação é esse, esta "sociedade" que 
compomos em conjunto, que não foi pretendida ou planejada por nenhum de 
nós, nem tampouco por todos nós juntos? Ela só́ existe porque existe um 
grande número de pessoas, só́ continua a funcionar porque muitas pessoas, 
isoladamente, querem e fazem certas coisas, e, no entanto, sua estrutura e 
suas grandes transformações históricas independem, claramente, das 
intenções de qualquer pessoa em particular (ELIAS, 1994, p. 10). 

 

O autor apresenta uma interação relacional entre indivíduo e 

sociedade considerando a sua abordagem multidisciplinar – englobando psicologia, 

sociologia e história – colocando as teias de interdependência como realidade 

fundamental para as formas ou figurações que aquele determinado ajuntamento social 

vai experimentando, isso por que indivíduos vão estabelecendo relações uns com os 

outros ao longo de sua existência de maneira que de fato não existe uma separação 

entre o eu interior dos outros entes e realidades exteriores. O que Elias percebe é 

uma realidade de relacionamentos – redes de relacionamentos – que se tornam teias 

de interdependências entre indivíduos por causa da conjuntura social pela qual se 

encontram e a partir dessas mesmas relações sejam em direção a uma maior 

economia das pulsões como para um maior afrouxamento dos impulsos violentos ou 

mesmo sexuais, de acordo com os interesses, sejam coletivos ou mesmo individuais 

que permeiam aquela realidade social. 

O irrevogável entrelaçamento dos atos, necessidades, ideias e impulsos de 
muitas pessoas dá origem a estruturas e transformações estruturais numa 
ordem e direção especificas que não são simplesmente "animais", "naturais" 
ou "espirituais", nem tampouco "racionais" ou "irracionais", mas sociais 
(ELIAS, 1994, p. 39). 

 

Ao falar sobre a sociedade de corte no livro O processo civilizador, 

Elias retrata uma estrutura social composta por indivíduos que disputam entre si, 

coletiva e eventualmente, por funções sociais de acordo com as expectativas que 

nutrem quanto aos favores que emanam da coroa do príncipe ou do rei, havendo uma 

legitimação de poderes tanto no sentido do monarca como da corte que o cerca. Assim 

na ideia de figuração de Elias, apresentada a partir da corte de Luís XIV, se estabelece 
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um tipo de relação ou interesses que não estão centralizados de maneira exclusiva 

na figura do monarca ou que são definidas pelos interesses dos membros que 

transitam aquela rede social. O que Elias pode verificar é uma realidade 

interdependente com um adensamento das complexidades o que dá lugar por sua vez 

a um crescimento da diferenciação, isso é “um controle mais forte de suas emoções” 

(ELIAS, 1994, p. 84) quando no convívio com seus pares da corte, para assim 

possibilitar uma maior interação dentro dessa teia de relacionamentos, e tal postura 

leva então as mudanças que identificamos como processo civilizador marcado por 

diferenciações e integrações. 

 
 

2.2.2 Diferenciação e Integração 

 

 
Tendo a civilização como um processo de longo prazo, no qual 

ocorrem constantes mudanças nas realidades individuais e coletivas, seja dos 

indivíduos e da própria organização social, as modificações sociais que acontecem 

pelas relações interdependentes são explicadas na teoria eliasiana pelos conceitos 

de diferenciação e integração. Isto é, um entrelaçamento humano (individual e social) 

em lugares de atuação que vão evoluindo e trocando de formas, de estruturas mais 

simples para outras cada vez mais complexas e diferenciadas. Isso, segundo Elias, 

desde a Idade Média até chegar na sociedade burguesa industrial. 

Nas sociedades menos complexas, a diferenciação era menor visto 

que a divisão das funções sociais se limitava. Por exemplo, no feudalismo, a figura do 

senhor feudal que demandava de seus vassalos o pagamento pela terra (seu maior 

patrimônio) e este por sua vez se encarregava de prover segurança para todos os que 

vivam em suas terras. Do outro lado, tinha o camponês que deveria pagar impostos 

ao senhor feudal e em caso de um conflito com outro grupo, deveria assumir a função 

de soldado daquele feudo e defender a terra. 

Essa mesma direção de diferenciação e integração era perceptível no 

refinamento dos comportamentos entre os membros das cortes (francesa e inglesa) 

que liam os mesmos livros de etiqueta e eram, como que instruídos, pelos mesmos 

mestres que ditavam alguns modos como peculiares dos membros daqueles grupos 
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e por isso, ao tempo que tais modos, definiam distinções também serviam para gerar 

integrações entre os membros desse mesmo círculo social. 

Tal refinamento era um instrumento de diferenciação social, uma vez 

que os modos cultivados nas cortes, eram marcos que distinguiam, dentro dos 

próprios membros da corte, uns dos outros e muito mais estes dos grupos da plebe e 

demais camponeses. Mas tal diferenciação era ao mesmo tempo também um 

elemento de integração, haja visto que aqueles cujas similaridades eram maiores 

tendiam a se aproximar mais e por outro lado o sentido inverso também se verificava. 

Enquanto alguns membros da corte, por causa de sua herança sanguínea se afastam 

daqueles que são os nobres de toga, estes por sua vez se aproximam mais dos 

similares enquanto buscam maneiras de superar as diferenças que os afastam do rei 

ou do príncipe (ELIAS, 1994). 

A economia de escambo também serve de exemplo para a elucidação 

de como o processo de diferenciação e integração é dinâmico e estava presente 

naquelas sociedades menos complexas e por isso menos diferenciadas, até irem 

acontecendo as mutações não provocadas, mas fruto da interdependência entre os 

homens. Ela apresenta a realidade das relações sociais de interdependência que são 

num primeiro momento menos complexas visto que se estabelece diretamente entre 

o agricultor/produtor e o comprador ou consumidor, mas lenta, e progressivamente se 

tornam cada vez mais diferenciadas com a inserção de novos atores que participam 

dessa atividade econômica e vão fazendo que o contato entre esse produtor e o 

consumidor aconteça de forma direita, entrando em cena a moeda, como instrumento 

indispensável para atender as novas cadeias de diferenciação que se manifestam 

(ELIAS, 1993). 

As migrações de vários povos europeus, das regiões interioranas para 

outras onde as atividades econômicas são maiores e mais dinâmicas, vão aumentar 

por motivos seja político, econômico e ecológicos (devido ao desmatamento que 

essas mesmas migrações foram causando). As migrações iam gerando novas formas 

de ajuntamentos sociais – as cidades, o que por sua vez aumentavam a diferenciação 

no indivíduo nessas novas cidades. Surge também a mudança de como aqueles 

homens que até algum tempo se dedicavam a economia de escambo, mas porque 

novas realidades do mundo foram inseridos em seu mundo, essa diferenciação 

integrante vai gerar, por exemplo, a demanda por meios, formas e estruturas de 

transportes diferenciados para a integração destes. 
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Com o diminuir das guerras, o melhoramento das vias terrestres e as 

imigrações, mais e mais pessoas foram se concentrando num mesmo espaço e com 

isso mais relações de interdependência foram se firmando o que resultava numa maior 

diferenciação das funções sociais e com isso mais integração, pois esses povos 

tinham de conviver com outros tantos de outras regiões impactando nas estruturas 

sociais (sociogênese) e nas estruturas psíquicas (psicogênese). 

 
 

2.2.3 Psicogênese e Sociogênese 

 

 
A psicogênese e a sociogênese acontecem de modo conjunto e 

recíproco ao longo de um processo civilizador. Elias afirma que “a psicogênese do que 

constitui o adulto na sociedade civilizada não pode, por isso mesmo, ser 

compreendida se estudada independentemente da sociogênese de nossa 

‘civilização’” (ELIAS, 1994, p. 15). Isso porque a justificativa para alguns padrões 

comportamentais psíquicos que certo indivíduo apresenta são resultados de uma série 

de condicionantes sociais que operam nele (na relação com a sociedade) desde sua 

mais tenra idade. Conforme Elias (1993), a sociogênese do absolutismo ocupa, de 

fato, uma posição decisiva no processo global de civilização. A civilização da conduta, 

bem como a transformação da consciência humana e da composição da libido que lhe 

correspondem, não podem ser compreendidas sem um estudo do processo de 

transformação do Estado e, no seu interior, do processo crescente de centralização 

da sociedade, que encontrou sua primeira expressão visível na forma absolutista de 

governo (ELIAS, 1993, p. 19). 

Por psicogênese Elias se refere às modificações que ocorrem na 

estrutura da personalidade do indivíduo acarretando transformações na estrutura 

social. Por sua vez a sociogênese diz respeito às alterações na estrutura social 

germinada no seio das relações sociais, gerando remodelações na estrutura da 

personalidade dos indivíduos que fazem parte de tais tecidos sociais. “As estruturas 

psicológicas individuais e as estruturas sociais dialogam e têm ligação, pois ambos 

não são fixos, antes são mutáveis e interdependentes no mesmo processo de longo 

prazo” (ELIAS, 1993, p. 217). Enquanto que nas mudanças psicológicas há uma maior 

consolidação e diferenciação para um maior controle emocional, nas mudanças 
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sociais a diferenciação e a integração são maiores através de um maior controle 

estatal. 

Recorrendo a uma abordagem interdisciplinar entre a História, a 

Psicologia e a Sociologia, o autor vai apresentar seus apontamentos para uma teoria 

de processos civilizadores que se estabelece, nesse ponto, a partir da realidade de 

interligações e “interdependência mutua entre pessoas” e assim acontece o processo 

que ele identifica como mudança de comportamento de controle para um autocontrole 

que o indivíduo impõe a si mesmo. Para demonstrar seu ponto de vista, Elias 

apresenta o que considera ser a justificativa coerente das nuanças da 

interdependência e como ela afeta essa passagem do controle que o tecido social 

exerce sobre o indivíduo para aquele em que de forma que pareça inata o indivíduo 

exerça sobre si mesmo um autocontrole. 

Mas que mudanças específicas na maneira como as pessoas se prendem 
umas às outras lhes modelam a personalidade de uma maneira “civilizadora”? 
A resposta mais geral a essa pergunta, uma resposta baseada no que antes 
dissemos sobre as mudanças ocorridas na sociedade ocidental, e bastante 
simples. Do período mais remoto da história do Ocidente até os nossos dias, 
as funções sociais, sob pressão da competição, tornaram-se cada vez mais 
diferenciadas. Quanto mais diferenciadas elas se tornavam, mais crescia o 
número de funções e, assim, de pessoas das quais o indivíduo 
constantemente dependia em todas suas ações, desde as simples e comuns 
até as complexas e raras. À medida que se organizar de forma sempre mais 
rigorosa e precisa, a fim de que cada ação individual desempenhasse uma 
função social. O indivíduo era compelido a regular a conduta de maneira mais 
diferenciada, uniforme e estável (ELIAS, 1993, p. 195-196). 

 

Com esse aprofundar das relações de interdependência, surgiu 

também práticas que eram direcionadas às crianças com a intenção de moldar nelas, 

desde cedo, os hábitos e modos. Tal controle inicial acabaria resultando em um 

autocontrole desse indivíduo em crescimento que o mesmo não precisaria mais ficar 

à mercê do controle das outras pessoas ou do “cego aparelho” que havia sido gerado 

nele, mas ele por si mesmo conseguiria exercer um autocontrole de suas pulsões. 

A moderação das emoções espontâneas, o controle dos sentimentos, a 
ampliação do espaço mental além do momento presente, levando em conta 
o passado e o futuro, o hábito de ligar os fatos em cadeia de causa e efeito – 
todos estes são distintos aspectos da mesma transformação de conduta, que 
necessariamente ocorre com a monopolização da violência física, e a 
extensão das cadeias da ação e interdependência social (ELIAS, 1993, p. 
198). 

 

Assim como a monopolização da força física reduz o medo e o pavor que um 
homem sente de outro, mas, ao mesmo tempo, limita a possibilidade de 
causar terror, medo ou tormento em outros, e, portanto, certas possibilidades 
de descarga emocional agradável, o constante autocontrole ao qual o 
indivíduo agora está cada vez mais acostumado procura reduzir os contrastes 
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e mudanças súbitas de conduta e a carga afetiva de toda auto expressão. As 
pressões que atuam sobre o indivíduo tendem a produzir uma transformação 
de toda a economia das paixões e afetos rumo a uma regularização mais 
contínua, estável e uniforme dos mesmos, em todas as áreas de conduta, em 
todos os setores de sua vida (ELIAS, 1993, p. 202). 

 

Tudo isso tem a ver com a economia das emoções e pulsões que o 

próprio indivíduo aplica em si mesmo em tensão com mundo social de acordo as 

figurações sociais que vão se desenvolvendo nessas sociedades. Surge então aquilo 

que Elias chama de “visão retrospectiva e prospectiva” que gera no indivíduo uma 

autolimitação, quer interna como externa. Isso porque “através da interdependência 

de grupos maiores de pessoas e da exclusão da violência física em seus contatos é 

estabelecido um mecanismo social, no qual as limitações entre elas são 

transformadas duradouramente em autolimitações” (ELIAS, 1993, p. 200). E o que 

“determina a natureza e grau desses surtos civilizadores é sempre a extensão das 

interdependências, o nível da divisão de funções e as estruturas internas das próprias 

funções” (ELIAS, 1993, p. 207), em outras palavras – as figurações que se 

estabelecem entre indivíduos. 

A diferenciação em marcha das funções sociais, porém, é apenas a primeira e 
mais geral dentre as transformações que observamos ao estudar a mudança 
na constituição psicologia conhecida como 'civilização’. Lado a lado com a 
divisão de funções em andamento, ocorre a total reorganização do tecido 
social (ELIAS, 1993, p. 197). 

 

A psicogênese e sociogênese são conceitos mais gerais que abarcam 

os outros conceitos tratados anteriormente. As mudanças significativas da psique e 

das estruturas sociais, uma guinada na direção dos sentidos e pulsões e dos modos 

de vida social, podem levar às reflexões sobre os processos de longo prazo que 

exigem que nos reportemos as interdependências que estão na formação das 

figurações que vão implicar em estruturas de controle por parte daqueles que detêm 

o monopólio da força e das emoções sobre indivíduos autocontrolados que vivem em 

sociedades. As mudanças no psiquismo dos indivíduos são compreendidas se 

relacionarmos com a ideia da sociogênese, visto que estruturas exteriores exercerão 

controles sociais que vão sendo interiorizadas desde a tenra infância. E quando a 

interiorização pode-se constituir em habitus. 
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2.3 HABITUS 

 
 

 
Habitus é muito mais do que um comportamento aprendido e racional, 

segundo Elias, essas novas maneiras de fazer e pensar vão sendo, de tal forma 

assimiladas pelos indivíduos, como uma segunda natureza como algo naturalizado 

que não depende da reflexão intencional para ser feito. O habitus atua como uma 

segunda natureza do indivíduo como um mecanismo de controle social e de 

autocontrole, é um desdobramento da psicologização e da racionalização. 

Segundo Dunning e Mennell (1994), Elias faz uso da palavra habitus, 

muito antes de Pierre Bourdieu, dando a palavra um sentido específico e distintivo 

dentro da teoria figuracional, o que permite entender melhor o processo civilizador de 

sua investigação. Na teoria eliasiana, o habitus se manifesta na psicologização de 

valores e sentidos dos indivíduos – o que ele chama de habitus individual – resultado 

das mudanças que vão se manifestando nos relacionamentos coletivos e formam o 

que ele designa por habitus social dentro daquela respectiva sociedade. 

A esse processo interdependente relacionado com as mudanças 

psicológicas dos indivíduos e das sociedades a que pertencem, Elias denominou 

como o processo sociogenético para a formação dos Estados-nação, tudo isso na 

dinâmica entre os interesses individuais entrelaçados e interdependentes dos fluxos 

e refluxos do coletivo inerente. O conceito de habitus na teoria de Elias tem sua 

particularidade na interdependência que os indivíduos estabelecem uns com os outros 

e assim formam uma nova figuração que se torna como que uma plataforma comum, 

entendida como habitus social. 

Elias nos oferece uma janela de leitura da vida do homem moderno 

pela descrição com abundantes exemplos de como uma desnaturalização de certos 

comportamentos e modos de pensar vão acontecendo ao mesmo tempo em que vai 

acontecendo uma naturalização de novos modos e formas de viver em sociedade 

cada vez mais complexa, diversificada, interdependente e padronizada. 

Esse processo com direção, mas sem uma ação diretiva objetiva – a 

civilização dos povos europeus (franceses, ingleses e germânicos) –, chega num 

estágio pelo qual se passam a exercer mais controle por meio de estruturas 

emocionais, cognitivas e até mesmo políticas. Nos grupos sociais os modos e afeições 

ligam uns aos outros, e com a dinâmica social os comportamentos se tornam então 
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numa atitude de autovigilância. É uma realidade social na qual cada vez mais “as 

atividades mais animalescas são progressivamente excluídas do palco da vida 

comunal e investidas de sentimentos de vergonha, que a regulação de toda vida 

instintiva e afetiva por um firme autocontrole se torna cada vez mais estável, uniforme 

e generalizada” (ELIAS, 1994). 

Elias entende que com o aumento da dependência uns dos outros 

também aumentam as funções sociais e com isso as teias da interdependência nas 

sociedades vão aumentando e essa situação vai gerando uma maior diferenciação 

entre as pessoas. Adicionando a realidade do monopólio da força, ambientes sociais 

são pacificados e com isso a possibilidade da ocorrência de atos violentos é cada vez 

menor. 

À medida que mais pessoas sintonizavam sua conduta com a de outras, a 
teia de ações teria que se organizar de forma sempre mais rigorosa e precisa, 
a fim de que cada ação individual desempenhasse uma função social. O 
indivíduo era compelido a regular a conduta de maneira mais diferenciada, 
uniforme e estável. [...] o controle mais complexo e estável passou a ser cada 
vez mais instilado no indivíduo desde seus primeiros anos, como uma espécie 
de automatismo, uma auto-compulsão à qual ele não poderia resistir, mesmo 
que desejasse (ELIAS, 1994, p. 196). 

 

Colocando de outra maneira, da sociedade feudal dos cavaleiros 

guerreiros onde as paixões e impulsos naturais (a primeira natureza) são vividos com 

maior espontaneidade e os membros das classes mais abastadas são pouco 

influentes na vida social da população, ao período do reinado do rei Luís XIV e sua 

corte, onde não apenas já aparece a figura forte e centralizadora do rei, mas 

gravitando em torno dele, um número grande de nobres que têm, para além da origem, 

uma forma peculiar de comportamentos e funções sociais, os níveis de 

interdependência entre esses nobres e a demais população aumentam 

significativamente. E isso resulta numa necessidade de criar mecanismos que 

garantam uma sociabilidade menos violenta ou arbitrária como era nos dias da Idade 

Média. 

Ao olharmos com Elias, para o texto de Erasmus, em especial o De 

civilitate murum puerilium (Sobre Civilidade nas crianças), tem-se uma ideia de como 

se dá depois esse processo de modelação dos afetos nos indivíduos. O texto é uma 

cartilha de instrução para o filho de um homem nobre que precisa aprender a viver de 

maneira distinta entre seus pares e do restante do povo plebeu, haja vista que naquele 

período, poder, que aqui chamamos de performista, é cada vez maior sobre os 
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indivíduos e não apenas dos nobres, mas a burguesia emergente e até os próprios 

plebeus veem com maior admiração certos modos e etiquetas que fazem parte da 

vida da corte e que ditam a regra em termos de conduta e afetos. 

O pequeno texto de Eramus, criado com a intenção de educar ou se 

quisermos civilizar esse jovem, tornou-se uma obra educacional clássica que se tem 

registro na Idade Média, preparada para uma criança. Essa obra do “Dr. Theologiae” 

(como Erasmus também era conhecido) não foi apenas um marco, mas uma 

manifestação de um movimento que já vinha ocorrendo há anos, desde a mudança 

da forma de economia, a concentração do poder financeiro e militar nas mãos de 

alguns poucos príncipes e reis, o aumento das estruturas de comunicação e 

locomoção e outras realidades que juntas vão montando o palco para uma nova forma 

de vida em sociedade. Assim a obra de Erasmus, segundo Elias: 

Reveste-se de uma importância especial menos como fenômeno ou obra 
isolada do que como sintoma de mudança, uma concretização de processos 
sociais. Acima de tudo, é a sua ressonância, a elevação da palavra-título, à 
condição de expressão fundamental de auto interpretação da sociedade 
europeia, que nos chama a atenção para o seu trabalho. [...] O livro de 
Erasmo trata de um assunto muito simples: o comportamento de pessoas em 
sociedade – e acima de tudo, embora não exclusivamente, ‘do decoro 
corporal externo’. É dedicado a um menino nobre, filho de príncipe, e escrito 
para a educação de crianças (ELIAS, 1994, p. 69). 

 

Aqui temos esse marco que aponta a preocupação de um monarca 

com a “educação civilizada” de seu filho de maneira que esse novo membro da corte 

possa se enquadrar da melhor maneira possível na rede de relacionamentos de sua 

classe, onde os gestos e modos são cada vez mais controlados e performaticamente 

executados com vistas a uma melhor integração e diferenciação. Começa um 

movimento de “adestramento” das emoções e comportamento das crianças com 

vistas a mudar seus habitus numa fase de sua vida em que é mais “impressionável”. 

O afastamento de qualquer realidade ou emoção parecidas com os plebeus. 

Servindo-se dos sistemas rodoviários que tinham não apenas um 

papel importante enquanto estruturas sociais que possibilitavam uma maior e mais 

segura comunicação de pessoas e seus sentidos, as novas estradas e seus sistemas 

de funcionamento e segurança, são exemplos dessa teia de relacionamentos que se 

adensou pelo controle e o autocontrole. 

Uma maneira simples de descrever a diferença entre a integração do 
indivíduo em uma sociedade complexa e em outra menos complexa consiste 
em pensar em seus diferentes sistemas rodoviários. Estes, em certo sentido, 
constituem funções espaciais de uma integração social que em sua 
totalidade, não se pode expressar simplesmente em conceitos derivados do 
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continuum quadrimensional. Pensemos nas estradas interioranas de uma 
sociedade simples de guerreiros, com uma economia de troca, sem 
calçamento, expostas ao vento e à chuva. Com raras exceções, há pouco 
tráfego; o principal perigo é um ataque de soldados ou salteadores. [...]. A 
vida nas estradas principais dessa sociedade exige uma prontidão constante 
para a luta, e dá livre rédea às emoções, em defesa da vida ou das posses 
contra o ataque físico (ELIAS, 1994, p.196). 

 

Isso porque a integração e a dependência dos indivíduos são 

pequenas, o tipo de economia é a de escambos, a força da segurança é do próprio 

indivíduo e não existem convenções comuns sobre modos de tratamento e até mesmo 

teias que regulam a vida social. Nessas sociedades os instintos naturais foram mais 

aguçados para o perigo e a violência era mais permitida e/ou aceita. No outro extremo, 

tem-se um sistema rodoviário mais movimentado, complexo e que envolve muitas 

mais pessoas e funções sócias, mas que o perigo de um ataque físico inesperado era 

menor devido às figurações que essa nova rede de funcionamento adquiriu com o 

passar do tempo. E tudo isso devido às mudanças nos mecanismos psicológicos de 

indivíduos bem mais interdependentes, com maior diferenciação e integração na 

realidade diária. 

O mecanismo que serve de plataforma para a mudança dessas 

estruturas mentais dos indivíduos de um controle exercido de fora para dentro, para 

um autocontrole dos indivíduos sobre si mesmos e suas reações, é, como Elias bem 

observa, fruto dos relacionamentos que se desenvolviam dentro de um contexto de 

corte onde a imitação dos sentidos e modos da corte tem como objetivo se aproximar 

cada vez mais do poder central e alcançar uma posição favorável junto ao monarca. 

É “através da interdependência de grupos maiores de pessoas e da exclusão da 

violência física em seus contatos, é estabelecido um mecanismo social no qual as 

limitações entre elas são transformadas duradouramente em autolimitações” (ELIAS, 

1993, p.203). Tudo isso pelas teias de interdependência, a diversidade das funções 

sociais e como elas são intrincadas. 

O controle é direcionado não apenas as paixões ou reações dos 

homens, mas em especial, num primeiro momento, à violência que era marca 

característica daquelas sociedades de cavaleiros guerreiros e o controle da violência 

era um dos sustentáculos do que vinha a ser a direção da civilização dos povos. E 

cabia a nova instituição em formação – o Estado, a tarefa de aplicar esse controle. É 

o Estado moderno que tem o monopólio da violência, pois é ele que tem o controle da 

força e é tarefa dessa força policial ou militar a incumbência de aplicar e garantir a 
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manutenção da nova sociedade “civilizada” nos limites territoriais e administrativos do 

Estado. 

O que tentamos demonstrar até aqui, quanto ao habitus como 

segunda natureza, apelando para o texto de Erasmus e o controle que o Estado passa 

a aplicar a partir do monopólio da violência (seja coibindo-a ou aplicando-a), é que: 

nasceu do meio das cortes uma nova tendência de comportamento social que vai além 

do abandono dos modos violentos, mas se caracteriza pela adoção de um conjunto 

de sentidos e etiquetas consideradas mais aceitáveis ou civilizadas para os membros 

das cortes, sentido esse que se estende para além das cortes e que vai se enraizando 

no psicológico dos indivíduos ao ponto que se estabelecem uma estrutura, ainda que 

invisível, que exerce um controle sobre os homens. 

E esse mecanismo de controle que uns exerciam sobre os outros vai 

se aprofundando cada vez mais sobre até que uma nova realidade se instala 

profundamente nesse homem e nessas sociedades do Ocidente. Assim os indivíduos 

progressivamente vão abandonando as manifestações naturais de explosões 

emocionais e reações físicas consideradas desmedidas e criam uma nova natureza – 

uma segunda natureza começa a ser instilada sobre eles mesmos. 

Com o conceito de habitus, Elias analisou a contenção da violência, a 

formação de um poder central absolutista, a modelação da vida a partir das cortes e 

de seus monarcas. E, usando ainda o tratado de Erasmus, o autor sistematizou que 

os comportamento iam sendo ressignificados com sentidos de vergonha e 

constrangimento, tanto nos espaços privados quanto na vida pública, isso enquanto 

são substituídos por outros tidos como mais nobres e elegantes. Tudo isso em nome 

de uma diferenciação que é uma manifestação das mudanças psicológicas que vinha 

acontecendo progressivamente naquelas sociedades. 

A mudança dos afetos e comportamentos, que Elias também chama 

de anestesia das pulsões, é instalada, como se pode perceber pelos textos de 

civilidade (os textos de Erasmus, Castiglione e Della Casa são exemplos disso), desde 

cedo no indivíduo de maneira a moldar nele os comportamentos e afetos. “Ramos 

particulares dessas pulsões são como que anestesiados, nesses casos, pela estrutura 

específica do contexto social em que cresce a criança [...] elas passam a se cercar de 

medos automatizados a tal ponto que o indivíduo pode permanecer surdo e insensível 

a vida toda” (ELIAS, 1993, p.204). Dito de outro jeito, ao exercer um controle sobre a 

criança e sobre seus afetos/comportamentos, uma desnaturalização acontece ao 
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tempo que uma nova naturalização vai sendo sedimentada nela e é a esse processo 

de naturalização de modos e sentidos aprendidos (ou ensinados) que a teoria dá o 

nome de segunda natureza – habitus. 

O De Civilitate morum puerilium, de Erasmo [...] situa-se em muitos aspectos 
conforme dito acima, inteiramente na tradição medieval. Nele praticamente 
reaparecem todas as regras da sociedade cortês. Ainda se come com a mão, 
mesmo que Erasmo enfatize que deve ser apanhada com três dedos, e não 
com a mão toda. É repetido ainda o preceito de não cair como um glutão 
sobre a comida, bem como a recomendação de lavar a mão antes de jantar, 
e os anátemas contra escarrar, assoar-se, o uso indevido da faca e muitos 
outros. Erasmo, quem sabe, podia conhecer um ou outro dos Tischzuchten 
rimados ou escritos de sacerdotes que tratavam desses assuntos (ELIAS, 
1994, p. 83). 

 

Os sentimentos de vergonha e medo exercem um papel fundamental 

no processo de naturalização dos novos sentidos e modos dos comportamentos. 

Como caso, os sentimentos são instigados sistemática e progressivamente nos 

membros da corte considerando certos modos como uma maneira de vida de plebeus, 

o que era tido como vexatório. Nas palavras de Elias, esse papel fundamental 

desempenhado pelo sentimento de vergonha e medo nessa civilização dos homens 

de corte se percebe na “mudança muito especifica nos sentimentos de vergonha e 

delicadeza. Muda o padrão do que a sociedade exige e proíbe” (ELIAS, 1994, p.14). 

Essa mudança dos comportamentos sugerida e incentivada por textos que ditam 

novos modos e sentidos que se queriam naturalizados se estende por todas as 

classes da época. 

O problema do comportamento na sociedade evidentemente assumiu tal 
importância nesse período que mesmo pessoas de extraordinário talento e 
renome não desdenham tratar do mesmo. Mais tarde, essa tarefa volta de 
modo geral a mentes de segundo e terceiro calibre que imitam, continuam, 
ampliam, dando mais uma vez origem a uma tradição mais impessoal, ainda 
que não tão fortemente como na Idade Média, de livros sobre maneiras 
(ELIAS, 1994, p. 85). 

 

Assim, o processo civilizatório é na verdade um processo de 

desnaturalização de algumas realidades e a naturalização de outras, através da 

vergonha, constrangimento ou sentimento de inadequação social, tudo com vistas a 

uma maior integração dos indivíduos no tecido social que vai se tornando cada vez 

mais complexo enquanto gera relações mais interdependentes entre esses mesmos 

indivíduos. 
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2.3.1 A Construção do Habitus como Manifestação de Poder 

 

 
A palavra poder é uma palavra polissêmica e entender os sentidos 

que ela assume, e como ela é usada, é imprescindível a fim de entendermos as 

nuanças e dinâmicas nas quais ela acontece. Elias entende o poder como uma 

realidade relacional que acontece e deve ser entendida pela interdependência que se 

estabelece entre os indivíduos. O "poder é fruto de relações e, portanto, não é um fato 

posto e situado que pode ser isolado como uma coisa qualquer, mas é algo relacional, 

que faz parte das interrelações humanas” (GEBARA, LUCENA, 2011, p. 57). 

Em outras palavras, poder acontece no encontro entre os indivíduos, 

sejam por motivos sociais, políticos, econômicos ou outros quaisquer em que haja 

uma necessidade e/ou desejo entre as partes, sempre em constante tensão de 

equilíbrio ou desequilíbrio. E o mesmo se verifica no habitus pois ele acontece na 

socialização dos indivíduos desde o ambiente familiar e a ação educativa que esta 

exerce entre seus membros, relacionando com a cultura e sentidos que o seu grupo 

social partilha de modo simbólico ou factual. 

Conforme Elias, em sua obra O Processo Civilizador, o poder 

acontece e se compreende quando analisado para além da ideia do poder 

estatizante/dominante ou mesmo do poder que certo indivíduo detém sobre outros de 

uma maneira unilateral e independente da ação ou permissão daqueles, mas é na 

interdependência das relações sociais pelas quais diferentes variantes de desejos e 

necessidades se entrecruzam, nas relações familiares, estudantis, profissionais até o 

nível mais estruturante de governo ou estado, que se percebe sua presença e os 

gradientes que o caracterizam. O mesmo se pode dizer da distinção que Elias faz do 

conceito de habitus ao descrever com sua construção conceitual que tanto o habitus 

individual e mais efetivamente o habitus social vão se formando num processo 

histórico-relacional de longa duração. 

Ao lermos os dois volumes da obra O processo civilizador podemos 

então inferir que, além da ideia de poder como uma realidade muito mais relacional 

do que uma realidade ou posse factual e/ou intelectual unilateral, poder é apresentado 

em pelo menos três níveis distintos que passamos a denominar como poder 

performista, o poder político-econômico e a força e a violência do poder. É analisando 

esses três gradientes do poder no processo de transformação dos afetos, emoções e 
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manifestações dos homens ocidentais, relatados na teoria eliasiana, que teremos uma 

melhor compreensão do entendimento de Elias sobre o habitus que se formou desde 

o Ancien Regime. 

É importante dizer, ainda em termos introdutórios, que se pode 

perceber um processo crescente, dinâmico e interdependente dos gradientes de 

poder descritos na obra de Elias que nos dão uma visão de como as sociedades 

europeias passaram de realidades feudais independentes para sociedades 

absolutistas de maior concentração de poder e que vão resultar por fim na formação 

dos estados moderno. A partir da diferenciação e integração de indivíduos e grupos, 

o acumulo de mais terras e dinheiro por certos homens e seu grupo familiar e social 

até o comando de homens e a formação de exércitos locais e nacionais pensados 

para defender e conquistar, esse poder vai tomando sentido e corpo até aquilo que se 

observa nas estruturas estatais. 

 
 

2.3.1.1 O poder performista 

 

 
Essa forma do poder pode ser considerada como um primeiro nível 

da manifestação do poder no processo civilizatório dos países europeus que são alvos 

da pesquisa de Elias. Isso pode ser visto ao atentarmos para a maneira como Elias 

vai costurando ou descrevendo a transformação dos afetos e das emoções que foram 

acontecendo desde o século XI até o Estado moderno, isso a partir do encontro e 

interdependência que vão se estabelecendo entre os homens nos palácios, vilas e 

glebas com interesses e necessidades comuns e outras vezes tão distintas. Adotamos 

a nomenclatura de poder performista por entendermos que a estrutura relacional que 

vai se estabelecendo e criando cada vez mais e de maneira mais consistente, teias 

de relacionamentos entre indivíduos e grupos mais interdependentes nos primeiros 

estágios das transformações emocionais – psicogênese – e comportamentais que os 

indivíduos vão experimentando, começa, segundo a teoria, com atitudes que 

envolvem a fala, os modos de cortesia, as vestimentas, os modos a mesa e outras 

manifestações da vida social. 

Um dos sinônimos da palavra performance, e que está na razão pela 

qual adotamos a designação de poder performista, é desempenho entendido como a 
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ação de desempenhar um papel. É isso que se pode ver ao lermos o percurso traçado 

na descrição das transformações de povos de cultura feudal para os estados 

moderno. 

Pode-se traçar o entendimento de Elias sobre o poder, em O processo 

civilizador, desde as sociedades de corte e como elas estabeleciam relações entre os 

seus membros e com outras cortes. Os membros da corte germânica dos séculos XVII 

de maneira voluntária imitam o modo de vida do rei Sol (Luís XIV) e consideram mais 

apreciável falar em francês ao invés do alemão (que é a língua nacional). “Falar 

francês é o símbolo de status de toda a classe superior" (ELIAS, 1994, p. 30). 

Esse comportamento dos indivíduos, seja das classes nobres da 

Alemanha exemplificados no texto de Elias pelo rei Frederico II, O grande, como da 

pequena burguesia (origem da intelligentsia), é apenas um exemplo do 

reconhecimento de uma dada superioridade que esses alemães atribuíam à corte do 

Rei Luís XIV. Isso provavelmente porque os franceses estavam numa situação 

econômica e política de maior estabilidade que eles, visto que “a Alemanha e, em 

particular, a burguesia alemã são pobres em comparação com os padrões franceses 

e ingleses” (ELIAS, 1994, p. 29). Entendemos, pois que o que Elias busca demonstrar 

que a razão da imitação da corte alemã aos modos, estruturas e a língua da corte 

absolutista francesa, não se tratava apenas da preferência de uma língua estrangeira, 

mas da assimilação de um ethos de vida como o mais ideal. Em outras palavras, era 

o entendimento que aqueles eram mais civilizados que estes que motivou essa 

adoção do estilo de vida da corte do Rei Luís XIV. 

Percebe-se isso, por exemplo, na crítica ácida que os nobres alemães 

fazem das peças teatrais alemãs e inglesas (produzidas pela burguesia) que retratam 

a visão dos povos comuns sobre a vida cotidiana e suas impressões acerca da vida 

da monarquia, que diferente da literatura francesa que retratavam apenas a visão 

idealizada ou performista de sua corte, visto que estes mostram “os membros da corte 

como eles gostariam de ser e, ao mesmo tempo, como os príncipes absolutos os 

querem ver" (ELIAS, 1994, p. 29). Logo, buscando diferenciar-se dos demais 

campesinos esses membros da corte de Frederico vão adotar a vida dos nobres 

franceses. Elias percebe não apenas o papel das cortes em criar tendências ou criar 

um ethos desejável além de seus limites, mas que a mesma corte algum tempo depois 

teve que se ver numa disputa pelo poder de influência e destaque desejável com as 
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outras forças que iam crescendo e se afirmando nos espaços da vida para além dos 

muros dos palácios e salas nobres, criando novas realidades figuracionais. 

As cortes foram se tornando o modelo concreto e os centros formadores do 
estilo. Na fase precedente, elas haviam sido forçadas a dividir ou mesmo a 
abdicar inteiramente dessa função em favor de outros centros, segundo a 
balança de poder predominante - ora a Igreja, ora as cidades, quando não as 
cortes dos grandes vassalos e cavaleiros, espalhados pelo país (ELIAS, 
1993, p. 12). 

 

O controle dos sentimentos individuais pela razão deveria ser 

cultivado ainda que fosse necessário espelhar-se em outro povo ignorando os 

movimentos crescentes de mudança que já ocorriam na literatura, na arte e nos 

comportamentos dentro da burguesia emergente das cidades alemãs da época. Os 

casos das cortes alemãs, em relação à língua e a poética nacional, demonstram que 

não se tratava da detenção e exercício de poder por parte de franceses sobre a 

monarquia e/ou os nobres da Prússia, mas sim a concessão ou legitimação de certo 

poder relacional atribuído a outros por parte de certo grupo, isso ao mesmo tempo em 

que se buscava a diferenciação e a integração dentro de seu próprio grupo. Dito de 

outra maneira, foram os alemães das cortes que atribuíram um poder simbólico a corte 

francesa para ao mesmo tempo se distinguirem dos demais alemãs e entre os seus 

pares se identificarem (até com aqueles franceses). 

De outro lado, Elias nos informa em resposta a essa preferência dos 

membros da corte pela vida francesa, que ia se fortalecendo cada vez mais uma 

burguesia que ia na contramão dessa postura, pois ela falava em alemão e que 

reivindicava pela literatura, sem quaisquer pretensões políticas, uma forma de vida 

diametralmente oposta àquela de dentro da corte. Eles consideravam o modo de vida 

desses nobres de sangue uma realidade não natural, enquanto que as escritas e 

encenações dos poetas locais e mesmo de poetas estrangeiros como Shakespeare 

representavam com legitimidade a vida natural dos homens. Realidade essa que na 

leitura deles tinha muito mais haver com os povos da Prússia do que as aceitas por 

Frederico e outros membros da corte. Esse movimento de exercício de poder por parte 

dos nobres quanto à forma de viver resulta em um contra movimento da burguesia 

que reclama o mesmo “direito de serem grandes" tal como esses cortesãos se sentem 

ou proclamam ser (ELIAS, 1994, p. 35). 

Assim, essa intelligentsia de classe média se apresenta como um 

movimento que atribui a si mesmo poder, poder que é relacional ao nível que sua 
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razão de ser está não apenas na diferenciação da corte, mas na identificação com 

outros que estavam na mesma situação, uma vez que muitos deles eram vistos com 

pertencentes a um tipo de elite em seus lugares de origem ou vivência, mas ainda 

eram “pessoas de segunda classe aos olhos da aristocracia”, e buscavam por 

afirmarem esse poder das forças nacionais alemãs. 

Tomando então, dentro do estudo de Elias, a sociedade alemã, 

contemporânea do Rei Sol e a corte que gravitava em torno dele, percebe-se um 

desenvolvimento do poder nos encontros e desencontros dos diferentes grupos 

sociais na Alemanha do século XVII e XVIII. Poderes dinâmicos que muito mais do 

que dominadores ou apenas opressores foram realidades interdependentes 

agregadoras ou de distanciamento entre esses europeus, que buscavam construir ou 

afirmar certa identidade, tendo pressupostos políticos e/ou filosóficos em suas 

motivações, quer fossem por meio de etiquetas, cerimoniais, ou fossem por meio da 

literatura e das encenações teatrais; ou mesmo por meio do ensino universitário por 

clérigos e professores. Assim iam disputando o domínio do tecido social em 

movimentos performáticos de fluxo e refluxo com mudanças constantes nos 

gradientes de poder entre si 

 
 

2.3.1.2 O poder político-econômico 

 
 

 
O que anteriormente descrevemos como o poder performista é o 

primeiro estágio do que vem a ser esse poder relacional na teoria dos processos 

civilizadores, uma vez que o comportamento dos indivíduos é considerado aceitável 

ou reprovável a partir da língua que fala, das roupas que veste ou dos seus modos a 

mesa e a roda de conversa com outros, essa força influente sobre os indivíduos vai 

ganhando novas abordagens com o crescimento ou decréscimo financeiro e político 

que monarcas membros das cortes e ex-guerreiros cavaleiros vão alcançando. Esses 

processos psicogenéticos darão lugar para realidades embrionárias de um processo 

sociogenético que estão na base dos mecanismos que possibilitam os governos 

absolutistas: a cobrança dos impostos e a supremacia militar do soberano. 

No segundo volume de O processo civilizador, Elias (1993) apresenta 

o que chama de forças centralizadoras e descentralizadoras do poder, a tensão que 
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se estabelecia entre a autoridade central (na pessoa do rei ou príncipe regente) e os 

representantes dessa autoridade central nas terras sob domínio do monarca. Num 

contexto no qual o soberano era basicamente um conquistador e protetor do reino e 

seus vassalos com o agregar de mais extensões de terras e a necessidade de mantê- 

las sob seu domínio, o rei designava alguns oficiais que cumpriam papeis judiciários 

e policiais. Eram "servidores de confiança para fazer cumprir a lei em seu nome, 

assegurar o pagamento de tributos e a prestação de serviços, bem como punir quem 

resistisse" (ELIAS, 1993, p. 25). Eram tempos da presença do senhor feudal nas 

terras, ou o poder e a força do soberano no lugar. 

Esse sistema de organização social composto por monarquia, clero, 

nobres, guerreiros e a população de modo geral, continuou uma forma de economia, 

igual àquela da antiguidade, baseada no escambo ou troca, o que demandava pouca 

dependência, diferenciação e interdependência entre povos de lugares mais distantes, 

isso entre outras razões, por causa das condições de transporte, segurança e outros 

que dificultavam a vida econômica com outras realidades da Europa. Mas essa forma 

de economia foi mudando e com essa mudança novas estruturas de relacionamento 

foram se inaugurando e enraizando, destacando-se a forma absolutista de governo. 

Naquele contexto o senhor territorial ou monarca deveria ser um bom 

representante de duas realidades: 

Tal configuração de poder peculiar, porém, que nessa fase constituía um 
indicador da divisão de trabalho e da diferenciação, gerava constantes 
tensões que decorriam de sua própria estrutura. Engendrava certas 
sequências típicas de eventos que - com algumas modificações - repetiam- 
se numerosas vezes" (ELIAS, 1993, p. 25). 

 

Os governantes de partes do território do suserano, os duques e chefes 
locais, constituem em todas as ocasiões um perigo para o poder central. 
Príncipes e reis vitoriosos, com a força dos exércitos que comandam e da 
proteção que garantem contra os inimigos externos, esforçam-se, com um 
sucesso inicial, para enfrentar esse perigo na área que controlam (ELIAS, 
1993, p. 26). 

 

O perigo a que Elias se refere estava localizado nos desejos que 

esses representantes da coroa podiam ter de autonomia, ao longo do tempo em que 

estavam sob a autoridade de determinado soberano que deveria ser também um 

comandante hábil e vitorioso (o que servia como um elemento intimidador de seus 

súditos) capaz de prover proteção a terra enquanto conquistava outras terras, ainda 

que, tanto a força para as batalhas de defesa como de ataque estavam 

dependentemente ligadas às forças militares que esses representantes oficiais 
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proviam para o rei. Elias demonstra como essas forças centralizadoras e 

descentralizadoras se moviam constantemente numa balança instável do poder. 

Ao receber o comissionamento do soberano para representá-lo 

nalgum distrito, distante do castelo do poder central, o guerreiro e agricultor que agora 

se tornam autoridades locais com poderes administrativos e militares, são 

responsáveis pela cobrança dos impostos e outras atividades econômicas daquela 

região. A balança de poder começa a se mover no momento que o rei ou imperador 

delega funções administrativas para determinada pessoa, sendo esta, em certo 

sentido, elevada na escala social de poder, mas ainda dependente e subordinada ao 

poder central. Ao se afirmar na região em que serve como representante da coroa e 

ao perceber que o poder militar da autoridade central está enfraquecido e sua 

influência local e poder financeiro estão estabelecidos, novamente a balança se move, 

e dessa vez a tendência é de independência do rei e seu poder. 

Dessa segunda tendência de mudança na balança de poder, a 

respeito dos representantes do poder central, tal como os come palatii, margraves, 

duques, condes, barões e demais servidores da coroa, a resposta era de promover 

mudanças desses representantes por outros que demonstravam mais lealdade e 

submissão a coroa. Elias descreve esse processo de idas e vindas ou como ele 

mesmo chama de forças centralizadoras e descentralizadoras do poder, com as 

seguintes palavras: 

Não havia juramento de fidelidade ou lealdade que impedisse os vassalos 
que representavam o poder central de afirmar a independência de suas áreas 
tão logo sentissem pender em seu proveito a balança de poder. Esses 
senhores territoriais ou príncipes locais possuam, na verdade, a terra que o 
rei outrora controlava. Exceto quando ameaçados por inimigos externos, não 
mais necessitavam do rei. Colocavam-se fora de seu poder. Quando dele 
precisavam como líder militar, o movimento era invertido e o jogo 
recomeçava, supondo que o suserano fosse vitorioso na guerra. Neste caso, 
graças ao poder e ameaça que emanavam de sua espada, ele recuperava o 
controle real sobre todo o território e podia redistribui-lo novamente. Esse foi 
um dos processos que se repetiram no desenvolvimento da sociedade 
ocidental em da Idade Média e, às vezes, em forma algo modificada, em 
períodos posteriores (ELIAS, 1993, p. 26). 

 

Essas forças já se manifestavam há muitos anos pela Europa em 

várias nações. Nações como dos merovíngios, dos saxões, na Itália e noutros lugares. 

E esse processo vai assumindo novas formas pelas quais esses representantes da 

coroa, que agora estão cada vez mais poderosos, vão se fortalecendo e passam a ter 

esse poder político-econômico como hereditário com a anuência, ainda que sem o 
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desejo, da autoridade central. Junto com esse processo de tentar equilibrar os 

processos de decisão e poder nas terras do reino, o rei ou soberano tinha na igreja 

um aliado de grande valor, visto esta legitimar e considerar o poder do rei como o 

único verdadeiro e digno de respeito e obediência. 

Recorrendo a conceitos da física, Elias fala em forças centrípetas e 

centrifugas que são as mesmas que ele chama de centralizadoras e 

descentralizadoras, visto que o movimento de agregação de novas terras e a 

nomeação de representantes do poder do rei nas terras é tal qual como o movimento 

centrípeto e por sua vez os desejos e movimentos de independência da autoridade 

central por parte dos súditos antes nomeados a representar esse mesmo poder pode 

bem ser descrito como um movimento centrifugo. Mas essas idas e vindas não eram 

de maneira alguma, uniformes ou similares em todos os lugares. 

A longo prazo, contudo, essas medidas, tomadas para combater forças 
descentralizadoras, apenas as reforçaram. Culminaram finalmente na 
conversão de governantes clericais em príncipes, em potentados mundanos. 
Reemergiu a preponderância das tendências centrifugas, enraizadas na 
estrutura dessa sociedade, sobre as centrípetas. No curso do tempo, as 
autoridades espirituais demonstraram não menos interesse que as seculares 
na preservação de sua hegemonia independente sobre o território que lhes 
fora confiado. Foi também do interesse delas que a autoridade central não se 
tornasse forte demais. Essa convergência dos interesses de altos dignitários 
eclesiásticos e seculares foi um fator que multo contribuiu, séculos a fio, para 
minar o poder efetivo da autoridade central do Império Germânico, enquanto 
aumentavam o poder e a independência dos governantes territoriais - o 
inverso do que acontecera na França (ELIAS, 1993, p. 29). 

 

Nesse contexto de final da era feudal, tomando a realidade mais 

próxima às estruturas de decisão ligadas à monarquia, já se pode observar uma 

realidade cada vez mais diferenciada e interdependente entre as diferentes forças e 

grupos sociais que compõem essas sociedades em relação ao poder econômico e 

político. O poder é relacional, dinâmico e sempre em tensão, visto que o suserano 

precisa delegar terras e com elas responsabilidades e certa autonomia a fim de manter 

essas mesmas terras e seus habitantes dependentes (ligados) a ele, e, 

principalmente, continuar a receber o dinheiro da coleta de impostos e assim aumentar 

ainda mais seu poder sobre os seus serviçais oficiais (os representantes do rei ou 

príncipe). Mas ao fazer tal indicação ele deveria ao mesmo tempo em que se mantém 

uma autoridade, principalmente militar, respeitada (temida), manter esse seu 

representante sob rédeas curtas – a base do absolutismo régio, coibindo assim 

qualquer desejo de independência contra si. 
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O que precisamos atentar e do que somos claramente informados por 

Elias é que o aumento da cobrança dos impostos gerava um aumento da riqueza do 

poder central em relação aos outros membros da “alta sociedade”, os guerreiros 

medievais, e esse aumento do dinheiro era um elemento de equilíbrio ou desequilíbrio 

da escala do poder nos relacionamentos que se estabeleciam em suas cortes e 

palácios. “Esse aumento das oportunidades de poder em mãos da função central 

constituía assim mais uma condição prévia para a pacificação de um dado território, 

maior ou menor, conforme fosse o caso, a partir de um único centro” (ELIAS, 1993, 

p.21). 

Ao falar sobre a sociogênese da fisiocracia e do movimento de 

reforma francesa no século XVIII, Elias demonstra que a monarquia francesa adota 

uma política econômica mais protecionista com vistas a aumentar sua capacidade 

tributária o que resultou num desenvolvimento econômico. Mas essas posturas 

econômicas eram resultantes de situações de relacionamentos interdependentes 

entre as forças locais, fossem elas da corte ou da burguesia. Essas mudanças 

econômicas e de comercio eram resultantes de realidades sociais que “haviam se 

tornado mais densas e amplas, a atividade industrial mais vigorosa, as comunicações 

melhores, e mais intimas a integração econômica e a interdependência do território 

francês” (ELIAS, 1994, p. 56). 

O que Elias nos apresenta é que já nos meados do século XVIII o 

poder de governo e decisão do rei eram menos forte, se comparados ao mandado do 

Rei Sol. Isso porque as diferenciações que se aprofundaram dentro dos membros da 

corte como em relação à burguesia (valendo a nota que o modo como a burguesia na 

França ocupava os espaços de influência social, tinha uma tendência mais política e 

econômica do que os adotados pela intelligentsia burguesa da Alemanha) que cada 

vez mais se tornava influente até mesmo nos círculos internos da corte francesa. 

Esses emergentes exerciam certos níveis de pressão sobre a 

monarquia que Elias chama de “lutas intestinais" uma vez que esses membros da 

corte, “eram, ao mesmo tempo, núcleos sociais através dos quais os interesses de 

grupos e classes maiores podiam encontrar expressão no centro controlador do país." 

(ELIAS, 1994, p. 57). E é dessas dinâmicas de interesses que surge os movimentos 

denominados de fisiocratas e protecionistas, ambos os resultados do movimento 

reformista de classe média. 
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Elias, porém, chama a nossa atenção para um aspecto que demonstra 

essa realidade não uniforme e não unilateral do poder e seus processos de 

manifestação ou desenvolvimento, nos informando que tanto entre os nobres de 

sangue como entre os nobres de toga os desejos pró e contrarreforma das políticas 

econômicas do ancien régime não eram consensuais. 

Por outro lado, não era em absoluto verdade que toda a burguesia desejasse 
a reforma e que apenas a aristocracia a ela se opusesse. Houve certo número 
de grupos claramente identificáveis de classe média que resistiram até o fim 
a qualquer tentativa de reforma e cuja existência, na verdade, estava ligada 
a preservação do ancien régime na sua forma original. Esses grupos incluíam 
a maioria dos altos administradores, a noblesse de robe, cujos cargos eram 
propriedade de família no mesmo sentido em que uma fábrica ou empresa é 
hoje propriedade hereditária. Incluíam também as guildas de ofícios e, em 
bom número, os financistas. E se a reforma fracassou na França, se as 
disparidades da sociedade finalmente romperam de forma violenta o tecido 
da estrutura institucional do ancien regime, grande parte da responsabilidade 
coube à oposição desses grupos de classe média. (ELIAS, 1994, p. 57-58). 

 

Os membros da corte desejam um poder econômico e político que 

estava em certa medida restrito ao rei, para tal eles vão dedicar-se às questões que 

transcendem as demandas sociais, a etiqueta ou os modos de viver "civilizado”. É 

desse movimento que surge a fisiocracia que estava para além de interesses 

econômico, visto que estendia suas teias de relações para as questões políticas e 

sociais, a base social de onde emergiu a fisiocracia eram a corte e a sociedade de 

corte, lugar que o esforço intelectual visava a objetivos concretos específicos, tais 

como influenciar o rei ou suas amantes. 

Com esse processo de reforma acontece um movimento mais amplo 

que visava a desnaturalização de pensamentos ou crenças naturalizadas a respeito 

da figura do rei e dos demais membros da monarquia com o objetivo de tornar mais 

acessível o poder político-econômico aqueles nobres de toga. Quesnay, tomado como 

um exemplo dos membros do movimento fisiocrata, vai afirmar que “não é verdade 

que os governantes sejam todo-poderosos e possam regular todos os assuntos 

humanos como julguem conveniente” (ELIAS, 1994, p. 59), visto que a ideia que 

prevalecia era a de que sobre a monarquia havia uma bênção divina especial que os 

tornava, por isso, especiais para a tomada de decisões em nome da maioria. Visão 

de mundo que já aparece desde o século XV no período dos cavaleiros, tal como se 

pode ler do sermão do pregador Regensburg quando Elias escreve sobre cenas da 

vida de um cavaleiro: 

Quem cultivaria os nossos campos para nós se fôsseis todos senhores? Eu 
vos direi, cristãos, como o Deus Todo-Poderoso organizou a Cristandade, 
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dividindo-a em dez tipos de pessoas e que tipos de serviços os mais humildes 
devem aos mais nobres, como seus governantes. Os três primeiros são os 
mais altos e mais exaltados, que Deus Todo-Poderoso pessoalmente 
escolheu e ungiu, de modo que os outros sete a eles ficassem sujeitos e os 
servissem (ELIAS, 1994, p. 205). 

 

O que os fisiocratas buscavam era a transferência do poder das mãos 

dos nobres de sangue para os outros componentes da corte, e para além dela (os 

funcionários e representantes do poder central), os nobres de toga e toda intelligentsia 

(de maneira local o objetiva, na França, mas um movimento que se estenderá depois 

para outros países), fosse esse poder político, econômico ou mesmo figuracional. 

Entende-se, pois na teoria eliasiana que o poder e suas disputas, manifestações e 

gradientes cumprem um papel fundamental para o aumento do controle das pulsões 

e comportamentos nas dinâmicas das teias de interdependências substituindo os 

modos “bárbaros” por outras maneiras tidas por “civilizadas”. 

 
 

2.3.1.3 A força e violência do poder 

 

 
Para Elias, desde os dias dos reis guerreiros (Carlos Magno e seus 

descendentes), o poder permanecia ou não com esses de acordo com a sua 

capacidade de se mostrar tanto uma ameaça interna para aqueles que são seus pares 

e aspiravam sua posição, como uma segurança contra as invasões de outros povos. 

Assim, desde aquele contexto de cavaleiros guerreiros onde a força da espada e da 

lança do guerreiro era a expressão maior de autoridade ou poder até chegar ao 

estágio no qual “os homens se tornaram educados, e começaram a tratar-se com boas 

maneiras”, evitando os atos espontâneos de violência uns contra os outros ao ponto 

de se tornaram “desnatural”, há o uso da violência em quase todos os tipos de 

relações humanas. 

Consideramos imprescindível para a compreensão do que vem a ser 

esse processo civilizatório das sociedades europeias na obra eliasiana perceber os 

processos ou realidades que dizem respeito à aplicação da força e da violência nos 

relacionamentos que eram estabelecidos entre nobres e plebeus, homens, mulheres 

e crianças, nas guerras de invasão, etc. Lembrando, de modo geral, como o controle 

dos afetos e das emoções dos indivíduos por meio de regras de conduta ou 
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comportamentos de autocontrole (psicogênese) que surgem em determinado círculo 

de relacionamentos e que vão sendo adotados como o ethos ideal da vida 

interdependente em determinada sociedade ou país moldando não apenas os 

comportamentos de uma parcela da população, mas assumindo uma característica 

geral para toda uma sociedade e o Ocidente de maneira mais alargada (sociogênese). 

Nos dias da sociedade medieval, o recurso a violência era constante 

e não apenas para fins de proteção ou segurança, mas segundo se lê da incursão que 

Elias faz nessa época a partir da vida dos governantes, que também eram guerreiros, 

era algo tido como comum a vida quotidiana tal como era comum a realização de 

algumas funções biológicas ao ar livre. O uso da força era não apenas algo tido como 

normal, mas quando se olha para a vida desses guerreiros da Idade Média parece 

haver um sentido de legitimidade ou naturalização oficial da violência para esses 

homens que têm, além de sua virilidade masculina, seu valor social para seu grupo e 

além deles acrescido pelo peso de sua espada e a quantidade de suas batalhas. 

Tal modo de vida comum à época é bastante estranho para o homem 

moderno em boa medida por causa do acentuado nível de vergonha e repulsa que 

nessas sociedades modernas, na rota da civilidade, foram progressivamente sendo 

incrustadas nos indivíduos e na sociedade de uma maneira geral. Elias recorre as 

canções e poemas que comandantes e reis entoavam em momentos de guerra contra 

seus oponentes e diz que esse modo violento de viver era parte integral da vida social 

(ELIAS, 1993). 

A liberação das emoções em batalha durante a Idade Média não era, talvez, 
tão desinibida como no período anterior das Grandes Migrações. Mas era 
bastante franca e desinibida, em comparação com a medida dos tempos 
modernos. Neste último, a crueldade e a alegria com a destruição e o 
tormento de outrem, tal como a prova de superioridade física, foram 
colocadas sob um controle social cada vez mais forte, aparado na 
organização estatal (ELIAS, 1994, p. 191). 

 

Atos de roubos, saques e assassinatos eram bastante comuns na 

sociedade de guerreiros. Elias expõe um caso bastante revelador da extensão e 

crueldade desses guerreiros ao relatar as violentas experiências de um guerreiro e 

sua esposa parceira das execuções. Segundo Elias, esse tipo de comportamento era 

justificado não apenas pelo baixo nível de repugnância ou vergonha social (a 

reprovação da violência pela opinião dos centros de poder e da coletividade) a respeito 

dos níveis de violência, mas pela falta de uma estrutura ou poder social punitivo contra 

tais perpetuadores da violência. 
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Segue um relato que ilustra o grau de violência: 

Ele passa a vida [...] na rapinagem, destruindo igrejas, atacando peregrinos, 
oprimindo viúvas e órfãos. Sente especial prazer em mutilar inocentes. Em 
um único mosteiro, o dos monges negros de Sarlat, há 150 homens e 
mulheres cujas mãos ele cortou ou cujos olhos arrancou. E sua esposa é 
igualmente cruel. Ela o ajuda nas execuções. E sente prazer em torturar 
mulheres pobres. Manda-lhes cortar os seios ou extrair as unhas, de modo a 
que não possam mais trabalhar (ELIAS, 1994, p.192. 

 

Esse comportamento violento socialmente aceito era muito mais do 

que apenas tolerável por causa do contexto, mas se tratava de uma forma de 

comportamento útil ou necessário para a sobrevivência em tal circunstância, visto que 

os níveis de autocontrole eram bem menores, um ato violento dirigido contra si poderia 

vir de qualquer lado, então por isso as pessoas viviam em constante clima de medo e 

reações violentas. Esse tipo de ambiente, tomado por atos violentos, era também 

justificável, segundo Elias, porque as ideias que predominavam sobre a vida e a morte, 

e as alegrias relacionadas a elas descartavam qualquer necessidade ou sentido de se 

evitar a violência, pois havia para estes cavaleiros uma grande realização das mortes, 

fossem de guerras, justas, vinganças ou por puro capricho (pelo prazer) momentâneo. 

Essa forma de vida que admite, justifica e incentiva a violência para 

além dos campos de batalha não era uma realidade exclusiva dos dias dos guerreiros 

das cidades rurais ou campesinas. Mesmo na vida das cidades mais urbanizadas a 

época do terceiro Estado entre os burgueses, comerciantes, açougueiros e outros 

sujeitos que viviam nas cidades as rixas, pilhagens e assassinatos, os atos de 

violência continuavam fazendo parte da realidade quotidiana e ainda naturalizados em 

sociedades. Isso em boa medida por causa da continuidade de uma estrutura punitiva 

que se mostrava mais aterrorizante que o perigo eminente que alguma outra pessoa 

próxima pudesse significar. Fossem eles de família nobre ou humilde, todos viam e 

viviam de maneira menos restritiva os instintos e emoções relacionados à violência, 

visto que os atos de violência serem parte constituinte e integral das pessoas daquele 

contexto. 

A pesquisa de Elias registra a vida de populações entre os séculos IX 

e XIX, ela descortina uma realidade violenta que envolve pessoas de todas as classes 

ou grupos sociais, nobres, cortesãos, burgueses, padeiros, monges. E isso, segundo 

Elias, acontece porque, no estágio da vida dos habitantes daquelas sociedades, o 

nível de diferenciação e integração era ainda menor e por essa razão os níveis de 
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interdependência entre os indivíduos e até mesmo entre países não eram tão 

complexos que demandassem um maior autocontrole das emoções. 

Os instintos, as emoções, eram liberados de forma mais livre, mais direta, 
mais aberta, do que mais tarde. Só para nós, para que tudo é mais controlado, 
moderado, calculado, em quem tabus sociais mergulham muito mais 
fundamente no tecido da vida instintiva como forma de autocontrole, é que 
esta visível intensidade de religiosidade, beligerância ou crueldade parece 
contraditória (ELIAS, 1994, p. 198) 

 

O estágio da vida social desses povos europeus era menos complexo 

e quanto menor era o nível de interdependência entre os agentes sociais, menores 

eram os limitadores ou reguladores de conduta social entre eles. Para Elias (1994, p. 

207), “quanto mais avançam a interdependência e a divisão de trabalho na sociedade, 

mais dependente a classe alta se torna das outras e maior, por conseguinte, a força 

social destas, pelo menos potencialmente”. Em outras palavras, na sociedade de 

guerreiros os próprios guerreiros não dependiam de si para seu sustento, dependiam 

de maneira mais profunda do trabalho dos camponeses, e nessa fase ainda não havia 

estruturas militares ou de segurança que agiam pela coletividade provendo um 

mecanismo de serviço público para aqueles agricultores. O grau de interdependência 

e integração era menor e por isso as consequências pelas ações de violência 

perpetuadas contra outros era quase inexistente ou pelo menos ineficiente em cumprir 

um papel preventivo. 

Essa realidade violenta da Idade Média começa a mudar quando as 

funções sociais vão mudando e se acirrando em complexidade cada vez maiores, 

originando novas funções, diferenciações e maior interdependência social que vão 

criar uma estrutura que progressivamente vai assumindo uma postura de reprovação 

social dos atos violentos. E, ainda, a centralização das forças militares vai resultar no 

que Elias chama de monopólio da força. Dentre os guerreiros e senhores feudais, 

alguns vão se destacando e se tornando cada vez mais reconhecidos como valentes 

e líderes sobre outros da mesma classe e com esses mecanismos econômicos e 

militares vão ocupando e consolidando o lugar da figura central e nele a concentração 

de alguns poderes que lhe são reconhecidos ao mesmo tempo em que lhe são 

cobiçados por seus pares no desenvolvimento de suas relações sociais de 

interdependência. 

O livre emprego de armas militares é vedado ao indivíduo e reservado a uma 
autoridade central, qualquer que seja seu tipo, e de igual modo a tributação 
da propriedade ou renda de pessoas concentra-se nas suas mãos. Os meios 
financeiros arrecadados pela autoridade sustentam-lhe o monopólio da força 
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militar, o que, por seu lado, mantém o monopólio da tributação. Nenhum dos 
dois tem, em qualquer sentido, precedência sobre o outro, pois são dois lados 
do mesmo monopólio. Se um desaparece, o outro segue-o automaticamente, 
embora o governo monopolista possa ser, às vezes, abalado mais fortemente 
num lado do que no outro. (ELIAS, 1994, p. 98) 

 

A explicação apresentada pela teoria eliasiana é que só em uma 

realidade social na qual a centralização do poder ou autoridade está bastante 

avançada (na pessoa de um suserano ou monarca) foi que as estruturas tributárias e 

militares puderam existir de maneira consolidada e puderam então existir as bases 

para um Estado Moderno, visto que são esses os pilares que sustentam, ampliam e 

fazem desenvolver os estados nação. 

No início, cada guerreiro que controla uma gleba de terra exerce todas as 
funções de governo. Mais tarde, elas são gradualmente monopolizadas por 
um suserano, cujo poder é administrado por especialistas. Quando bem 
entende, inicia guerras para conquistar novas terras ou defender as suas. A 
aquisição de terras e as funções governamentais que lhe acompanham a 
posse pertencem, como também a defesa militar, à ‘iniciativa privada’, para 
usar a linguagem de uma época posterior. E uma vez que, com o aumento 
da população, a fome de terras se torna extremamente forte, a competição 
por elas se torna acirrada em todo o país. Nessa competição são usados 
meios militares e econômicos, em contraste com o que aconteceria o século 
XIX, por exemplo época em que, dado o monopólio estatal da violência física, 
o conflito só é realizado por meios econômicos (ELIAS, 1994, p. 98). 

 

O autor destaca que esse longo processo de transformação dos 

afetos individuais e das sociedades de países como a França, Inglaterra e Alemanha 

não foi uniforme, unidirecional e intencional, mas fruto dos relacionamentos, 

interesses interdependências, diferenciações, forças centralizadoras e 

descentralizadoras. As pessoas dessas sociedades foram mudando para habitus 

considerados mais civilizados e socialmente mais aceitáveis que dão a caraterística 

do que se conhece como sociedade moderna. 

E é nesse encontro entre essas três forças que numa relação de 

equilíbrio e desequilíbrio o poder aconteciam e tomavam-se novas formas e 

dimensões no longo processo de transformação dos homens da Idade Média até a 

formação do Estado moderno. O poder, ou seu exercício, acontecia de modo 

relacional, dinâmico e tensionado, visto que de acordo o grau de interdependência e 

seus gradientes a balança pende para um ou outro lado. 

Com a sua obra O Processo Civilizador, Elias nos apresenta não 

apenas uma nova interpretação dos processos que estiveram envolvidos na mudança 

dos hábitos dos franceses, ingleses e alemães até a formação dos estados moderno, 
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mas ele introduz conceitos que se tornaram fundamentais para as ciências 

sociológicas e históricas. Os conceitos vão além dos acontecimentos, permitem 

interpretar o processo de formação dos estados moderno e de diferentes processos 

civilizadores. 

Em síntese, Elias que o processo civilizador moderno demandou um 

longo período de tempo, com avanços e retrocessos, e foi influenciado pelas 

dinâmicas de poder no contexto de várias figurações. Com isso, percebeu que as 

sociedades foram se transformando menos violentas fisicamente, mas criando outras 

formas de violência e dominação. 

E é com contribuições da teoria eliasiana que pretendemos olhar para 

as mudanças que foram ocorrendo em Angola, no continente africano, em especial no 

processo educativo e de formação do próprio país. Esso desde os encontros culturais 

intra-africanos até a chegada dos portugueses, que em certa medida já haviam 

experimentado algumas mudanças retratadas por Elias. Assim, na seção a seguir 

apresentaremos elementos que cremos elucidativos a respeito do processo histórico- 

educativo da nação angolana ao longo de cerca de 400 anos, promovendo diferentes 

figurações e mudanças ou ressignificações do habitus naquele território africano. 
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3 ASPECTOS DA REALIDADE HISTÓRICO-EDUCACIONAL DE ANGOLA 

 
 

Figura 1 – Mapa da África com a indicação das Dioceses de São Tomé e de São 
Salvador (nome dado a cidade de M’banza Kongo). 

Fonte: Monumenta Missionaria Africana, África Ocidental (1471-1531). v.1. p. 39. 
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3.1 SOBRE ANGOLA E SEUS POVOS 

 
 

 
É aceita a ideia de que as migrações Bantu ocorreram no continente 

africano em um longo processo histórico há mais de 3000 anos, partindo da região da 

atual Nigéria e Camarões para várias direções do continente, incluindo as regiões 

mais ao sul do continente, e resultando, cerca de 500 anos depois, no estabelecimento 

e fundação daquela que viria a ser conhecida como a capital de um dos reinos dos 

povos Bantu6 mais celebres na região da África subsaariana – o Reino do Kongo. Um 

dos registros escrito mais antigo que fala dos povos Bantu é o do historiador árabe 

Tarikh-e Mas’Oudi (995-1077) que “faz uma descrição que reúne informações 

consideradas mais aceitáveis acerca dos bantu, também denominados por si e por 

outros autores árabes por Zindji” (MAS’OUDI apud ZAU, 2011, p. 48). 

É entre esses grupos Bantu que se formou o que veio a ser conhecido 

como Reino do Kongo. Reino constituído por pequenos grupos que partilhava de uma 

mesma variante linguística e laços de consanguinidade. O território de domínio desse 

reino ia desde a costa do Oceano Atlântico, na costa da atual Cabinda (a província 

mais ao norte de Angola), alcançando até as regiões do atual Gabão, a República 

Democrática do Congo e República do Congo, chegando a região dos Grandes Lagos, 

no planalto Luba e a bacia do Rio Zaire. 

Nas regiões onde esses povos vão se fixar formando figurações 

sociais, eles encontraram outros povos que já habitavam há centenas de anos aquelas 

regiões – os San, os Khoi Khoi, os Khoisan, os Pigmeus, os Hotentotes, os 

Kamusekele, os Mukakhala (PEDRO, 2006), que em sua maioria se organizavam em 

figurações tribais de caçadores e coletores, pois crê-se que foram os Bantu que 

introduziram o trabalho com o ferro e a agricultura nessas regiões segundo os 

vestígios arqueológicos e rupestres coincidentes com esse período das migrações 

Bantu pelo continente africano. Segundo o historiador angolano Filipe Zau, “a actual 

população angolana de origem bantu resulta, historicamente, da diluição de vários 

reinos formados entre os séculos XIII e XIX” (MARTINS apud ZAU, 2011, p. 49). 

 
 

 
6 O termo bantu é a categoria utilizada para definir os grupos etno-linguísticos que habitavam a região centro-sul 

do continente africano. Esse termo resulta da combinação de ntu (ser humano), acrescido do prefixo ba, que 

designa plural, ou seja, seres humanos ou pessoas (SOUZA, 2006, p.86). 



66 
 

 

A fundação do Reino do Kongo7 é atribuída a N´tinu Wene (também 

chamado de Nimi a Lukeni) no Séc. XIII. Esse determinado grupo de bantus que 

migraram para essa região do continente africano, devido ao avanço tecnológico com 

que seus membros trabalhavam os metais, rapidamente se tornaram o grupo étnico 

mais forte dessa região fazendo dos outros povos, que já estavam estabelecidos aí, 

seus vassalos, e do Manikongo (o título atribuído ao soberano do reino do Kongo), o 

governante, não apenas do reino do Kongo, mas desses outros reinos e grupos tribais 

daquelas regiões entre os Rios Zaire e Kwanza. Segundo os registros históricos e os 

relatos orais da tradição deste povo, Nimi a Lukeni fundou na cidade de M’banza 

Kongo8 a capital do Reino do Kongo (HENDERSON, 1982). 

Os Bantu de Angola são classificados como pertencentes ao grupo Ocidental 
e a uma pequena vaga de Bantu meridionais, segundo a divisão de Malcom 
Guthrie, ainda hoje admitida sobre os Bantu africanos. Estes formam uma 
dezena de variantes com mais de uma centena de subgrupos. É o grupo 
demograficamente mais importante, cuja distribuição territorial abrange a 
totalidade de Angola (PEDRO, 2006, p. 50). 

 

Esses Bantu do Reino do Kongo que se estabeleceram na região da 

atual Angola, como dito antes, cerca de dóis séculos antes da chegada dos 

portugueses àquela região, vão se organizar administrativamente em províncias e 

estados independentes que se submetiam a autoridade que estava centralizada no 

trono da cidade de M’banza Kongo (desde N’tinu Wene e todos os seus descendentes, 

enquanto durou o reino). Eram seis as províncias nas quais o soberano do Kongo 

mantinha representantes (normalmente membros de sua família) que detinham 

poderes administrativos outorgados pelo próprio rei: N’sundi, M’bata, N’soyo, 

M’bamba, M’pango e M’pemba (onde ficava a cidade do trono do Kongo, na já 

mencionada, cidade de M’banza Kongo). E além dessas províncias alguns estados 

independentes e chefias tribais dos quais se destacam os estados do N’dongo, 

Matamba, Loango, N’goyo, Dembe, Cakongo, M’bundo, sendo todos esses povos 

Bantu e vassalos do Rei do Kongo. 

 
 
 

 
7 Adotamos nesse trabalho o uso da grafia Kongo ao invés de Congo, seguindo a argumentação apresentada pelo 

historiador R. F. Thompson (2011, p. 108) que diz que “ao escrever o Kongo com K, em vez de C, os 

africanistas distinguem a civilização do Kongo e o povo Bakongo da entidade colonial chamada de Congo Belga 

(actualmente Zaíre) e da atual República Popular do Congo-Brazzaville, que incluem numerosos povos não 

Kongo”. 
8 A cidade de M’banza Kongo foi considerada património da humanidade pela UNESCO no dia 08 de julho de 

2017, pela relevância do antigo reino do Kongo na região da África Austral. 
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E como dito anteriormente o grupo chefiado por N’tinu Wene e outros 

Bantu que migraram para aquela região antes ou depois desse grupo, juntamente com 

os povos pré-Bantu que já habitavam aquela região, vão criar novas figurações sociais 

e relacionais que dão novos valores e sentidos para todos os povos daquele território. 

Dinis Kebanguilako, historiador angolano, ao falar sobre esse encontro entre os povos 

africanos dentro desse território da África Austral e as dinâmicas que se estabelecem 

entre eles ao longo dos anos ressalta que: 

Neste espaço geográfico surgiram e desenvolveram-se várias sociedades, 
algumas organizadas como Estados centralizados, o caso do Estado do 
Kongo, outras prestando vassalagem de diferentes formas, com maior 
destaque no pagamento de tributos como foi o caso do Estado do N’dongo que 
pagava tributo ao Kongo. Outras ainda organizaram-se em forma do que é 
conhecido na história como “Cidades-Estado”, caso dos “Ndembos”. Muitas 
outras sociedades criaram formas de organização política, econômica e social 
diferentes de acordo com o estágio do desenvolvimento das suas forças 
produtivas (KEBANGUILAKO, 2016, p. 122). 

 

O território hoje conhecido como Angola, situa-se na região da África 

Austral, região que, segundo apontam os indícios arqueológicos (PEDRO 2006), é 

habitada desde o tempo do paleolítico inferior. Atribui-se a origem do nome “Angola” 

ao título dos reis do antigo reino do N’dongo – Ngola – (reino fundado por volta do final 

do séc. XV por N’gola-Mussuri9, o primeiro soberano desse aglomerado familiar ou 

étnico), da etnia dos Ambundus (de língua kimbundu). “Etimologicamente, o termo é 

do glosónimo kimbundu, vindo da palavra ‘n’gola’ que, ao ser traduzido para a Língua 

Portuguesa, significa ‘força’’’ (NDOMBELE, 2017, p. 71). A própria palavra era usada 

para se referir a pequenos pedaços de ferro e estes por sua vez (os ferros) eram 

adotados como o símbolo do reino. 

Segundo a historiadora Selma Pantoja (2000), em seu texto sobre a 

rainha N’jinga M’bandi10 e a luta contra o processo escravista no seu reino, o grupo 

Bantu dos Ambundus11 que se instalaram na região da atual Luanda até as fronteiras 

do reino dos Lunda, já desde a idade do ferro (do continente africano) se tornaram 

 

9 O nome N’gola-Mussuri, traduzido para o português é rei serralheiro (ou soberano ferreiro), pois era hábil na 

metalúrgica, o que lhe trouxe bastante prestigio e por isso acabou sendo reconhecido entre todas as tribos de sua 

etnia ambundus como um líder e rei de todos, por fim (ZAU, 2010). 
10 N’jinga Mbande (também chamada de N’zinga M’bandi, tal como a Dra. Selma Pantoja faz), filha do soberano 

do N’dongo N’gola M’bande Kiluanje, é a rainhas do reino do N’dongo e depois da Matamba mais celebres (não 

como consorte do rei, mas como a líder do estado de modo efetivo e direito legal de nascimento) da região, 

destacando-se especialmente nas negociações e lutas contra o governo de Luanda (fundada em 1575 pelo fidalgo 

português Paulo Dia de Novais) e sua estrutura de tráfico negreiro em Angola. 
11 Os bantu que formam o subgrupo dos ambundus, entre os séculos XVI e XVII formavam vários grupos 

administrativos independentes, dos quais se destacam os reinos do N’dongo, Matamba, Kassanje, os Dembos e 

algumas poucas tribos, todas de fala Kimbundu. 
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vassalos do forte Reino do Kongo. Mas não apenas isso, eles assumem um papel 

importantíssimo para o reino dos Manikongos, – a sede do tesouro do reino do Kongo 

– a região da ilha de Luanda se tornou a capital da moeda do Kongo como Pantoja 

diz: 

Os M’bundo da região Ocidental da África Central parecem ter-se 
estabelecido no planalto de Luanda desde o início da Idade do Ferro. Foram 
favorecidos por encontrar solos próprios para a agricultura e o pastoreio, 
embora houvesse período de escassez de chuvas e ataques da mosca tsé- 
tsé. Além da coleta das conchas e da pesca, os M’bundo se dedicavam à 
produção do sal. Desde o início do século XVI já existia, porém, alguma 
atividade comercial, direcionada para o Kongo. Inicialmente o N’dongo 

mantinha pouco comércio com o litoral (PANTOJA, 2000, p. 69-70). 

 

Vale ressaltar que quando usamos a palavra reino nesta pesquisa 

(para os reinos africanos) nos alinhamos as observações de Joshep Ki-Zerbo, que são 

contrastantes com o sentido de reino, por exemplo, ao pensarmos na realidade 

europeia. O historiador burquinabê – Joseph Ki-Zerbo – destaca que para os africanos 

da África Subsaariana reino tem mais haver com os laços familiares e de partilha do 

que com a submissão a um potentado ou ao domínio de uma vasta extensão de terra 

sob uma mesma bandeira ou trono sem proximidades de ancestralidade ou 

linguísticas. É o nosso caso específico, o sentido de reino ao se referir ao reino do 

Kongo12 (dos povos Bantu). Ele diz: 

A palavra “reino” corresponde aqui a um território habitado exclusivamente 
por homens e mulheres pertencentes a uma mesma etnia. A homogeneidade 
étnica, linguística e cultural é essencial. O “rei” (m’fumu) é na realidade o mais 
velho (m’fumu), o tio materno (m’fumu) de todas as famílias (nzo) e de todos 
os clãs matrilineares (makanda) que reconhecem ancestrais fundadores 
comuns (bankulu m’pangu). Quando se examina a realidade mais de perto, o 

“reino do Kongo” resume‑se, em definitivo, a uma vasta chefia, isto é, a um 
sistema de governo que engloba pequenas chefias locais. O “rei” é o mais 
velho dos anciãos, o tio materno mais idoso entre os vivos; por isso é um 
n’tinu, “chefe supremo”. A expressão “reino do Kongo” não designa, portanto, 
um Estado governado por um rei, no sentido ocidental. Além do mais, esse 
sentido ocidental (reino de Luís XIV, por exemplo) é um sentido espúrio, 
tardio, inadequado, em suma, um caso particular de passagem do Estado a 
Estado nacional através da monarquia “absoluta”. (OBENGA, 2010, p.73) 

 

Seguindo essa linha interpretativa é que descrevemos N’gola-Mussuri 

como o primeiro soberano da figuração familiar ou étnica que veio a ser conhecida 

como Reino do N’dongo, pois se tratavam muito mais de áreas que eram habitadas 

 
 

12 Adotamos nesse trabalho o uso da grafia Kongo ao invés de Congo seguindo a argumentação apresentada pelo 

historiador R. F. Thompson “Ao escrever o Kongo com K, em vez de C, os africanistas distinguem a civilização 

do Kongo e o povo Bakongo da entidade colonial chamada de Congo Belga (actualmente Zaíre) e da atual 

República Popular do Congo- Brazzaville, que incluem numerosos povos não Kongo” (THOMPSON, 2011, 

p.108). 
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por pessoas que partilhavam ou de laços de consanguinidade ou linguístico do que 

povos de linhagens familiares diferentes habitando um mesmo espaço (como foi o 

caso de vários reinos na Europa) como os dos países objeto de estudo da pesquisa 

de Norbert Elias para a composição de sua obra sobre O Processo Civilizador. 

Com a união dos reinos do N’dongo e Matamba (vassalos do reino do 

Kongo), em meados do séc. XVI se iniciam os primeiros esboços para a formação do 

futuro reino de Angola, até que em 1930 se dá a publicação do Ato Colonial, pelo qual 

Portugal formaliza suas ações colonizadoras sobre os povos africanos e em 1951 

Angola é designada Província Ultramarina portuguesa vindo a tornar-se independente 

do governo português apenas em 1975. Esses povos Bantu com suas línguas e 

culturas vão experimentar várias e significativas mudanças e permanências ao mesmo 

tempo, vistas até hoje, mesmo depois da inserção dos europeus, em 1482. 

Os Bantu de Angola são classificados como pertencentes ao grupo Ocidental 
e a uma pequena vaga de Bantu meridionais, segundo a divisão de Malcom 
Guthrie, ainda hoje admitida sobre os Bantu africanos. Estes formam uma 
dezena de variantes com mais de uma centena de subgrupos. É o grupo 
demograficamente mais importante, cuja distribuição territorial abrange a 
totalidade de Angola (PEDRO, 2006, p. 50). 

 

Os registros historiográficos datam a presença portuguesa em terras 

angolanas a partir do ano de 1482, na Foz do Rio Zaire, local onde estava instalada a 

sede do reino do Kongo como registram as notas de viagem do navegador Diogo Cão 

a respeito de sua viagem, chegada e contato com os moradores do reino do Kongo. 

Essa região da África que, segundo Vansina (2010), é habitada desde o ano 400 a.C., 

como registrado pelos vestígios arqueológicos de pinturas rupestres, ferramentas de 

caça, cultivo agrícolas e entre outros. E nessa mesma região se formou e estabeleceu 

o já referido reino, tendo a língua Kikongo como a principal forma de comunicação. 

Ao aportarem na Foz do Rio Zaire, os portugueses liderados por Diogo 

Cão (junto com seus marinheiros, soldados e clérigos católicos) vão encontrar em 

M’banza Kongo, a capital do reino, uma realidade bastante singular que apresentava 

à época uma movimentada vida comercial (de escambos e trocas, tendo mesmo uma 

moeda comum em toda a extensão territorial sob o Manikongo) e uma estrutura 

administrativa bem organizada, quando os outros pequenos povos e regiões de cultivo 

e caça que foram agregados ao Reino do Kongo e eram governados pelos Mwene 

(senhores territoriais, normalmente de linhagem real matrilinear, eram os 

representantes do Manikongo o Mwene dos mwenes) e todos esses, com seus 
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vassalos, economia e política, serviam para manter e alargar a estrutura do Reino do 

Kongo, agora liderado por N’zinga-a-N’kuwu (PONTE, 2006). 

N’kuwu N’zinga, como também era chamado o rei do Kongo, foi o 

soberano do Kongo no período de 1470 a 1509 quando recebeu e acolheu os 

primeiros portugueses a pisarem as terras da atual Angola. E foi por seu grande 

interesse por Portugal que as relações entre os portugueses e povos do reino do 

Kongo e cercanias se intensificam e ganham contornos cada vez maiores, pois, ele 

mesmo se “converteu13” ao cristianismo, e assim toda sua corte, adotando até mesmo 

nomes portugueses ao serem batizados (passando a chamar-se João I). Entre tantos 

membros da família real do trono do Kongo, Afonso I (1456 - 1542, nascido N’zinga 

M’bemba, filho de João I) e outros membros da família real são enviados a Portugal 

para aprenderem a língua, a organização social e a religião dos europeus para a 

popularizarem entre os habitantes do Reino do Kongo. Dom Henrique, filho do rei 

Afonso I, chegou a ser ordenado sacerdote católico (bispo) pelo Papa Leão X (SILVA, 

2017). 

Por sua vez, a Angola de hoje compreende uma extensão territorial 

de 1.246.700 km², subdivida administrativamente em 18 províncias com uma projeção 

para o ano 2020 de cerca de 31.127.674 habitantes, segundo o Instituto Nacional de 

Estatísticas de Angola (INE). Luanda, a capital do país, é atualmente a capital de país 

mais populosa entre os 10 países que têm o português como a língua oficial (Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).  

Ela foi constituída por povos de variadas origens e etnias dentro do 

próprio continente africano, e fora dele. Foram, porém os Bantu, migrantes da região 

central da África, quem marcaram com mais ênfase sua presença nessa região, tendo 

se estabelecido, primeiramente, na Foz do Rio Zaire, lugar que posteriormente veio 

a ser a sede do futuro Reino do Kongo, no século XIII. “Os homens do Paleolítico 

deixaram alguns vestígios em Angola. Na Lunda, No Congo, no Kwangar e no 

deserto do Namibe foram encontrados instrumentos de pedra e outros” (PEDRO, 

2006, p. 39). 

 
13 Essa conversão de N’zinga a M’kuwu, tal como as demais associações de reis, tanto do Kongo como do 

N’dongo (e outros povos africanos, à época) pode ser entendida tanto pelo viés religioso, visto que alguns 

elementos da cultura africana desses povos bantu se aproximavam, em termos de similaridades, com alguns do 

judaísmo (a fonte primária do cristianismo) o que pode ter servido como uma ponte de agregação, pois esses reis 

nunca abandonaram de fato as crenças africanas. Uma outra forma de ver essa conversão desses reis está com 

certeza ligada as possibilidades políticas que tal relação com os portugueses traria para a consolidação e 

alargamento de seus poderes na região. 
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Escritos antigos (datados desde o século XVII) de Padres e Freis 

católicos que viveram naquela região africana, como os do Padre João Antônio de 

Montecuccolo Cavazzi e o Frei Bernardo Maria de Cannecattim, que falam desses 

povos Bantu que habitavam o território da atual Angola, tanto os que formaram os 

reinos do Kongo, N’dongo e os outros povos daquela região da África, registram de 

modo cronológico primeiramente o surgimento do Reino dos Manikongos e algumas 

dezenas de anos depois a fundação do Reino dos N’golas. E entre ambos existiam 

relações administrativas e comerciais de subordinação, com alguns registros de 

oscilações entre conflitos e períodos de colaboração pacífica. Constituindo assim, no 

território da atual Angola um tecido social plural, em termos étnicos, linguísticos e, 

portanto, culturais. 

Antes de adentrarmos mais nas observações a respeito de Angola, 

seus povos e as peculiaridades que ocorreram no seu processo educativo, cabe 

fazermos um recu(rs)o a noção de figurações e os desdobramentos do conceito de 

poder a partir da teoria eliasiana, pois considerando as dinâmicas que se verificaram 

naquele território africano, elas apontam de modo significativo que as características 

das figurações que ali foram se formando desde as primeiras migrações bantus até o 

período da formação do que veio a ser a atual nação angolana estão de modo 

bastante intrincado relacionadas com esse processo histórico educativo.  

Na teoria eliasiana o poder é fundamentalmente relacional e movido 

e equilibrado pela balança de interesses dos indivíduos que compunham aquela teia 

de relacionamentos interdependentes. E vemos essa dinâmica da interdependência 

que Elias aponta ao estudar o curso da formação dos Estados modernos europeus, 

em certa medida também entre os povos bantus, considerando que entre estes 

africanos as oscilações dos movimentos centrípetos e centrífugos acontecem em 

grande medida por causa de uma força concentradora e/ou centralizadora: o núcleo 

familiar.  

É importante considerar de partida que para o contexto africano uma 

das características tomada como um elemento fundamental para entender ou 

conhecer a identidade dos seus membros e de outros passa pela identidade 

linguística, pois ela, a língua, se desenvolveu e se mantém, até o presente dentro do 

contexto familiar, por isso ela é tomada como uma carta de apresentação ou 

identificação entre os povos africanos. Assim, as varias figurações que ali se 

verificaram eram fortalecidas ou enfraquecidas em boa medida a partir do núcleo 

familiar e a extensão numérica dos membros que a compunham. 
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3.2 AS LÍNGUAS DOS POVOS BANTU EM ANGOLA E O ENSINO DO PORTUGUÊS COMO 

ESTRATÉGIA DE PODER 

 
A língua, o conjunto formado pela fonética, a memória e os sinais 

(gráficos ou gestuais) não são apenas uma parte da linguagem (seja verbal ou não 

verbal) de um determinado grupo étnico ou povo, mas em certo sentido ela é o meio 

de acesso, relação e explicação da realidade que determinado indivíduo ou grupo 

social experimenta em específicas figurações. Há na língua, segundo se entende dos 

escritos do linguista francês Émile Benveniste, um forte componente social. Ele 

entende que “há nela valores sociais e históricos implicados” (AGUSTINI, 

RODRIGUES, 2018, p. 9) que transcendem seus aspectos sonoros ou gestuais. Ela 

tem, produz e transmite determinada cultura, desejos e relacionamentos. 

Concordando com essas duas observações, buscamos apresentar qual era a 

realidade linguística, com suas permanências e transformações, que ocorreram entre 

os povos que formavam os reinos africanos antes, durante e depois do encontro com 

os portugueses e a língua portuguesa. 

No contexto africano, e em especial entre os povos da África Austral, 

o acesso e o compartilhamento dos valores culturais e sentidos da vida e do viver 

aconteciam em sua maioria de modo objetivo e com forte valor simbólico e propositivo 

através da língua, considerando ainda que a maioria das línguas Bantu, desde seu 

surgimento até mais da metade do século XVII, estava estruturada e era operada 

apenas pela oralidade, e isso não por uma inabilidade para a escrita ou grafia, pois “a 

oralidade é uma atitude diante da realidade e não há ausência de uma habilidade” 

(VANSINA, 2010, p.139). Dito de outra forma: 

Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de 
comunicação diária, mas também como um meio de preservação da 
sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções- 
chave, isto é, a tradição oral [...]. Quase em toda a parte, a palavra tem um 
poder misterioso, pois palavras criam coisas. Isso, pelo menos, é o que 
prevalece na maioria das civilizações africanas [...] A tradição oral foi definida 
como um testemunho transmitido oralmente de uma geração a outra (KI- 
ZERBO apud VASINA, 2010, p. 139-140). 

 

Os povos Bantu que habitaram aquela região do continente africano 

seguem esse mesmo sentido e valor da oralidade e por isso dispensaram por muitos 

séculos o recurso da grafia ou de outros símbolos gráficos para serem operados. O 

professor Diagne (2010) assevera que as línguas africanas de matriz Bantu, apesar 

de não terem estabelecido um tipo de escrita própria, alfabeto e regras gramáticas, 

elas têm legado à humanidade muito conteúdo valioso no campo da filosofia, 
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matemática, medicina, astrologia e outras tantas ciências que são consideradas por 

muitos como puramente europeias, mas ao fazer um exame mais cuidadoso, essa 

crença eurocêntrica tem sido demonstrada equivocada. Ele lembra que essas línguas: 

[...] produziram, como fonte de informação, uma abundante literatura oral com 
gêneros distintos de modo relativamente nítido e obras que hoje seriamos 
tentados a classificar como contos, novelas, narrativas, crônicas de epopeias 
históricas, lendas, mitos, obras filosóficas ou cosmogônicas, reflexões 
técnicas, religiosas ou sagradas. Nelas se mesclam o verdadeiro vivido e a 
ficção, o evento que pode ser datado e o mito puramente imaginário 
(DIAGNE, 2010, p. 248). 

 

Nesse momento cremos apropriado responder à pergunta por que as 

línguas? E a resposta diz respeito ao considerarmos que estamos tratando de uma 

cultura que se autoconhece e se dá a conhecer, em sua fundação, pela oralidade 

como um habitus e é por meio da língua que esse processo se concretiza. Assim, 

deter-se numa análise da realidade linguística desses povos é tentar perceber como 

aquela cultura era vivida como segunda natureza e transmitida em sua própria 

identidade, tal como a continuidade do legado para as outras gerações. Assim, 

entender a dinâmica linguística que aconteceu naquela região da África e como esse 

processo educativo foi acontecendo para a Angola atual, é essencial esse olhar para 

as línguas do passado e do presente. 

O grupo Bantu comandado pelos Mwene, que recebem o nome de 

Bakongos e que partilhavam de uma mesma ascendência familiar, especialmente no 

lado matrilinear, juntamente com todos os subgrupos integrantes desse grupo, 

estavam subdivididos, além das seis províncias autônomas antes mencionadas, em 

18 etnias diferentes. Essas etnias eram identificadas como: Solongo, M’boma, 

Ashikongo, Zombo, N’kanu, M’pangu, N’sundi, Tsotso, Hungu, Yaka, Suku, Woyo, 

Kakongo, Vili, Yombe, Kunyi, Manyanga, Bembe. E todas falante da língua Bantu 

Kikongo. 

Todos esses Bakongos falantes do Kikongo, subordinados 

administrativamente ao domínio do soberano dos Manikongos, que tinham seus 

poderes estendidos ainda sobre outros estados e tribos independentes, junto com os 

Ambundos que eram governados pelos N’golas, os Tchokwés com seus N’konda (o 

título dos reis dos Lundas) e a grande maioria dos estados ou grupos tribais que 

faziam fronteira com os limites territoriais do Kongo e falantes de línguas Bantu. 

Línguas que definiam e diferenciavam os múltiplos grupos que constituíam o tecido 

social daquela região, com proximidades, ou não, de ancestralidade, governo e 

crenças tradicionais que formaram a atual Angola têm nas suas línguas não apenas 

um meio de comunicação, mas um meio de transmissão e continuidade das suas 
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identidades e culturas particulares, até a chegada e progressiva ocupação dos 

espaços (físicos e sociais) pela “civilização” portuguesa e a concordância europeia. 

A atual circunscrição territorial de Angola e sua composição étnica, tal 

como a grande maioria dos países africanos, é fruto da violenta intromissão chamada 

Conferência da África Ocidental (1884-1885), quando povos e culturas próximas foram 

separadas ao mesmo tempo que inimigos mortais foram “obrigados” a viver sob a 

mesma bandeira nacional e o mesmo poder político-administrativo. Isso fica evidente 

quando analisamos a pluralidade que compõem o tecido linguístico da maioria dos 

países da África negra, como no caso específico de Angola onde mais de 9 línguas 

africanas cumpriam também o papel de elementos distintivos entre um povo/reino e 

outro. 

Em Angola os oito grandes grupos Bantu se distribuem em termos 

linguísticos pelas 18 províncias subdivididos pelas seguintes etnias: Os Ambundos 

falantes do Quimbundo em 5 províncias (Bengo, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Luanda 

e Malanje), os Ovimbundos estão distribuídos em 4 províncias (Benguela, Bié, 

Namibe, Huambo) e todos falam o Umbundo. Três províncias são dos povos Tchokwé 

de fala Chokwé (as Lundas Norte e Sul e o Móxico), os povos Bakongos habitam as 

províncias do Uíge e do Zaíre e falam Kikongo, junto vêm os Kibinda na província de 

Cabinda (ressaltar que esses kibindas fazem parte do grupo étnico bakongo), os 

Nhaneca-Humbe na província da Huíla (de fala Muhumbi), os povos Kwaniamas (ou 

Hereros) de fala Kwanhama na província do Cunene e por fim os Nganguelas da 

província do Cuando Cubango e que falam Nganguela. 

Sobre os grupos etnolinguísticos que existiam e ainda existem em 

Angola, apresentamos abaixo um cartograma que ilustra a distribuição desses povos 

Bantu que constituem a atual Angola de acordo com as províncias em que vivem e 

seu respectivo grupo étnico-linguístico. Não sem antes fazer menção que ainda que 

todos esses povos assumam uma mesma bandeira, hino e território, se considerando, 

todos, angolanos, no trato diário ainda vem à tona as diferenças étnicas (fortemente 

marcadas pela língua), tanto de origens como de valores que os constituem e 

distinguem. Algo que com certeza exerceu um papel importante no começo e duração 

da guerra civil14 que se abateu sobre o país. 

 

 
14 A guerra civil em Angola começou em 1975 e da perspectiva social, ela opunha três grandes grupos que 

haviam se organizado em partidos e de acordo as regiões onde havia maior representatividade populacional. A 

Frente Nacional para Libertação de Angola – FNLA com os Bakongos; o Movimento Popular para a Libertação 

de Angola – MPLA com os Ambundos; e por fim a União Nacional para a Libertação Total de Angola – UNITA 

com os Ovimbundos. Essas três etnias lutaram contra Portugal e depois uns contra os outros, em particular as 

forças militares da UNITA e MPLA (que assumiu o governo do país desde sua independência em 75) que 

combateram, com alguns intervalos, desde 1992 até 2002. 
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Figura 2 – Principais línguas mais faladas por províncias em Angola 
 

Fonte: Resultados definitivos do recenseamento geral da população e habitação de 2014, Instituto 
Nacional de Estatística de Angola – INE (2016, p. 51). 

 

Segundo relatório do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola – 

INE, atualmente no território angolano as línguas africanas mais faladas em termos 

percentuais em relação ao total da população do pais, se organiza começando pelo 

“Umbundu (22%), o Kikongo (8%), o Quimbundo (7%), o Tchócue (6%), o Nhaneca 

(3%), o Nganguela (3%), o Ibinda (2%), o Kwanhama (2%), Muhumbi (2%), Luvale 

(1%) e outras línguas que representam (3%)” (INE, 2016, p. 51). Com a chegada dos 

portugueses na região da atual Angola chegou também a língua portuguesa e com ela 

a visão de mundo e valores culturais concernentes a ela e seus falantes originais, 

fortemente impregnada do desejo de civilizar e europeizar os povos africanos, vistos 

por eles como selvagens e suas línguas consideradas como “línguas de cão” 

(NDOMBELE, 2017, p. 75). 

Tanto esses 8 grupos Bantu, como o remanescente dos povos pré- 

Bantu, tais como os Hotentotes e os Kunji também chamados de Bosquímanos15 pelos 

povos Kwaniamas e Nganguelas, vão conviver por mais de um século na mesma 

região e estabelecer relações, ora pacíficas ora conflituosas (de acordo com os 

interesses de uma ou ambas as partes) mediados pela “estrada” das línguas, até a 

chegada em 1482 dos portugueses e sua língua que vão gerar novas estruturas e 
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dinâmicas nas realidades sociais, políticas, económicas, militares e nas realidades 

educativas tanto para os africanos como para europeus. 

Excluindo as outras línguas africanas (sejam de origem Bantu ou não) 

e considerando o francês e o inglês (e outras línguas europeias), o português é 

atualmente a primeira língua falada e escrita de uma grande parcela de angolanos 

que vivem nas zonas urbanas, como apontam os dados estatísticos do já citado órgão 

de estado – INE de Angola –, e essa realidade está relacionada com as posturas 

políticas que o colonialismo português impôs sobre Angola e os outros cinco países 

onde se instalaram como senhores colonizadores. Os dados estatísticos indicam que 

“o Português é falado por mais de metade da população (71%) com maior 

predominância nas áreas urbanas onde 85% da população fala a língua portuguesa” 

(INE, 2016, p. 51). 

A professora Banza (2014) corrobora essa observação a respeito dos 

falantes da língua portuguesa em Angola ao escrever sobre a situação dos aspectos 

políticos da língua portuguesa em Angola, desde os dias dos primeiros contatos entre 

portugueses e africanos até a afirmação dinâmica do português como a primeira 

língua para muitos angolanos, além da população branca no país. 

Passados quase quarenta anos sobre a Independência de Angola, a real 
situação do português neste país e a dimensão exacta dos efeitos do 
prolongado contacto linguístico, não com uma, mas com várias línguas, em 
simultâneo, continuam a ser pouco conhecidas, em grande parte devido à 
falta de estudos sistemáticos [...] Quando, em 1975, Angola se tornou 
independente, após um longo período de colonialismo e um ainda mais longo 
período de contacto entre o português e as línguas africanas aí faladas, no 
momento de escolher a língua oficial da nova nação, a opção recaiu sobre o 
português, o que representou uma continuidade, ao invés de uma ruptura, 
que poderia ter sucedido se a escolha tivesse recaído sobre uma das línguas 
autóctones (BANZA, 2014, p. 32). 

    

Nesse mesmo estudo, a referida professora e linguista aponta para a 

realidade da grande mudança que se verificou no campo linguístico de Angola ao 

longo desses mais de quatro séculos de encontro entre essas línguas africanas e 

europeias. Indicando as mudanças de status que as línguas africanas vão sofrer em 

relação ao português, quando elas vão, em menos de 100 anos, passar da condição 

de exclusividade para uma posição secundária em relação a língua dos portugueses. 

  
 

15 Os Kunji são um grupo tribal que habitam as províncias angolanas do Cunene e Cuando Cubango. Eles são 

conhecidos também pelo nome de Mukakhala ou Kamusekele. O termo Bosquímanos é rejeitado por eles pois é 

um “termo pejorativo [...] porque significa homem da selva ou do bosque” (PEDRO, 2006, p.48), lhes atribuído 

provavelmente por que eles, tal como os Hotentotes (ou Khoisan) não se dedicavam a agricultura, mas eram 

recolhedores e caçadores. 
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Nesse mesmo estudo, a referida professora e linguista aponta para a 

realidade da grande mudança que se verificou no campo linguístico de Angola ao 

longo desses mais de quatro séculos de encontro entre essas línguas africanas e 

europeias. Indicando as mudanças de status que as línguas africanas vão sofrer em 

relação ao português, quando elas vão, em menos de 100 anos, passar da condição 

de exclusividade para uma posição secundária em relação a língua dos portugueses.  

Situação que se se agudiza com o a exploração e incentivo, por 

parte dos portugueses, das rivalidades entre os reinos africanos – o que favorecia os 

desideratos dominadores dos portugueses – e muitos anos depois com a 

concentração de grandes massas nas áreas urbanas por causa da longa guerra civil 

no país. Nessas condições o português foi cada vez mais se afirmando como um 

instrumento de convergência perante as mais de nove línguas regionais e seus 

múltiplos dialetos, alterando durante um longo processo histórico a potência dos 

habitus linguísticos dos povos angolanos. 

Devido à longa guerra civil que se seguiu à guerra colonial, as 

populações do interior, que tinham diversas línguas nativas africanas e, em regra 

geral, o português como segunda língua, foram obrigadas a deslocar-se para os 

grandes núcleos urbanos e suas periferias onde, perante a diversidade linguística, o 

português viria a assumir o papel de língua veicular. E nesse contexto, em poucas 

décadas, a situação da língua portuguesa face às línguas africanas em Angola 

alterou-se radicalmente, tendo a língua portuguesa passado a ser a língua materna 

de um número progressivamente crescente de jovens angolanos. O que, num país 

onde a esperança de vida é curta e a população muito jovem, permite perspectivar, 

em mais algumas décadas, uma situação de predomínio absoluto do português como 

primeira (única) língua para muitos angolanos (BANZA, 2014). Há expectativa é de 

que as ações do Estado angolano para o ensino das línguas regionais alcance o 

objetivo preconizado – voltarem a ser usadas e até consideradas elemento de 

identificação para as novas gerações das regiões urbanas do país. 

A situação das línguas africanas no território angolano, quase se 

homogeneizou para as línguas Bantu, provavelmente por duas grandes razões. 

Primeiro que os grupo pré-Bantu, os Khoisans e outros pequenos grupos Hotentotes 

que habitavam aquela região se dedicavam a recolecção e a pesca (e uma pequena 

parte a agricultura) e por isso eram quase todos nômades; enquanto que os povos 

Bantu que chegam na região já estavam desenvolvidos no uso de ferramentas de 
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metal o que os tornou hábeis na caça e agricultura, realidades que propiciavam o 

sedentarismo. Em segundo lugar, em função do domínio do uso do metal esses Bantu 

levavam vantagem nas situações de conflitos o que possibilitou o domínio sobre pré- 

Bantu e até mesmo sobre outros povos Bantu que migraram antes ou depois de Nimi 

ya Lukeni (o fundador do Reino do Kongo) e o grupo que o acompanhava. E como 

dito anteriormente, acentuou-se cada vez mais o tecido pluriétnico, linguístico e 

pluricultural dessa região. 

O que ocorre logo nesse encontro pluricultural e linguístico, intra- 

africano é um movimento de adoção de hábitos e costumes, em vários níveis, ainda 

que diferente em termos de espaço-tempo e modos de manifestação. Como nos 

remete Elias (1994), há movimentos de imitação de modos exteriores a um 

determinado grupo e isso está presente nas interrelações de grupos sociais diferentes. 

No contexto angolano, à época dos Manikongos, por que o trono de M’banza Kongo 

era o poder dominante sobre as relações sociais, comerciais, militares e até mesmo 

religiosas, os valores que estes representam se tornam os valores do reino, não 

apenas por imposição do trono, mas por questões figuracionais mais complexas, 

exemplificada pela composição do poder do reino, uma vez que entre os Bakongos o 

trono e toda a administração do reino passava por uma aliança estabelecida por meio 

de casamentos entre as famílias nobres dos reinos. 

A fim de ficar mais claro as fases ou mudanças linguísticas que 

ocorreram na realidade angolana dois recuos conceituais devem ser feitos, pois 

entendemos que ambos possibilitam trazer mais luz do porque o enfoque na questão 

linguística no contexto angolano. O primeiro recuo recai para um olhar mais interno 

das línguas africanas em uso naquele território e o valor que as mesmas representam 

para seus usuários, em especial a fala – a oralidade – desde os aspectos endógenos 

como de toda a realidade que os rodeia. Lembrando que na perspectiva africana, e 

Bantu, em especial, a realidade material é a menor das realidades, as dimensões 

espirituais, familiares (os laços de consanguinidade e afetividade), filosóficas se 

revestem de um valor mais intrínseco na medida que são a partir deles que a matéria 

se justifica e ganha propósito. 

Assim iniciando com as considerações do professor Pathé Diagne 

(2010) que diz que “o negro africano estabelece uma ligação entre história e língua”, 

isto é, para esse negro africano é quase que impossível pensar em sua história sem 

fazer recurso a tradição oral e em especial a língua, veículo pela qual essa tradição 
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oral é comunicada. Mas, o autor chama a atenção para o detalhe que esse tipo de 

postura diante da vida não é exclusividade dos negros africanos, e sim de um modo 

de interpretar a vida que se pode verificar em outros povos fora da África. Ele, 

continua, no mesmo texto, dizendo que: 

O que favorece a ligação entre história e linguagem na tradição dos povos da 
África negra é a concepção que está em geral conservou dos dois 
fenômenos. Tal concepção identifica, espontaneamente, pensamento e 
linguagem e encara a história não como uma ciência, mas como um saber, 
uma arte de viver (DIAGNE, 2010, p. 247). 

 

Monteiro (2014) destaca que essa tradição oral é muito mais do que 

apenas uma prática comum entre os povos africanos e outros tantos, ela é “elemento 

chave para a transmissão e preservação da tradição e da sabedoria dos povos”. 

A tradição negro-africana baseia-se na palavra; é essencialmente oral. A 
oralidade é completada por ritos e símbolos. Mas estes, sem a palavra, sem 
a tradição, tornam-se ininteligíveis e ineficazes. Nas sociedades africanas a 
palavra contém em si um valor dinâmico e é eficazmente influente, pois ela é 
vida. A cultura realiza-se, expande-se e permanece pela palavra; por isso, é 
cultivada e tratada com zelo. A oralidade baseada na palavra é assim o canal 
para a difusão da sabedoria dos povos (MONTEIRO, 2014, p. 16). 

 

Vansina (2010) também destaca o valor da oralidade para os 

africanos do e ao sul do Saara, visto que eles podem ser considerados como 

“civilizações da palavra falada”, o que não deve ser razão para reforçar a ideia de que 

há ausência da escrita atestava como uma prova de subdesenvolvimento ou um tipo 

de sabedoria inferior. Isso porque não se tratava de uma incapacidade de desenvolver 

algum tipo de escrita, e sim mais uma postura sobre a vida e o ensino que estava, e 

ainda está, fortemente marcado pela tradição da oralidade. 

A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido 
verbalmente de uma geração para outra. Quase em toda parte, a palavra tem 
um poder misterioso, pois palavras criam coisas. A oralidade é uma atitude 
diante da realidade e não a ausência de uma habilidade (VANSINA, 2010, p. 
140). 

 

Tomando isso em consideração, o que queremos destacar é que a 

mudança na forma de comunicação, ou mais precisamente na língua usada para 

comunicar-se e assim estabelecer relacionamentos, é também uma mudança no 

psiquismo para enxergar o mundo, a sociedade a que se pertence e a si mesmo, o 

que, de acordo com a teoria de Norbert Elias, desencadearia novas figurações de 

interdependências que vão desvelando aquela civilização (no sentido de grupo social 

organizado com suas próprias características) enquanto criam uma “nova” civilização 
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aceita ou popularizada dita como mais civilizada (em termos de abrandamento das 

pulsões mais básicas e a adoção de posturas mais cordiais e ou equiparadas com 

outros grupos sociais). Essa mudança não é um processo natural, estático, rápido e 

sem conflitos. No caso de Angola, depois de mais de 500 anos do encontro entre 

lusitanos e africanos, pode se dizer que, hoje, existem muitos angolanos que não 

sabem se comunicar em outra língua que não o português. Então o processo não foi 

indolor, pelo contrário foi asfixiando uma tradição linguística identitário dos povos 

africanos. 

O segundo recuo enfoca nas concepções que os portugueses tinham 

de si mesmos e dos povos autóctones do Reino do Kongo e circunvizinhanças. Uma 

autopercepção, que é um autorretrato idealizado que as sociedades ocidentais tinham 

de si mesmas. Para Portugal uma de suas tarefas, ao menos segundo as propagandas 

para justificar as incursões em terras estranhas, era a divina tarefa de evangelizar e 

civilizar os povos selvagens que habitavam as terras áfricas, e além delas, ainda que 

os mesmos descrevam uma realidade sócia-administrativa e mesmo econômica que 

demonstrava o oposto de suas crenças. Como diz Santos (1998, p. 7), em sua obra 

sobre a Cultura, educação e ensino em Angola, “a acção desenvolvida em favor da 

escola e do ensino teve em vista civilizar, educar, cristianizar”. Na perspectiva 

eliasiana, a ação civilizadora dos portugueses pode ser compreendida como uma 

forma de mostrar e impor sua superioridade (auto atribuída) fortemente percebida nas 

ações contrárias ao uso das línguas africanas: 

Ele resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dois ou três 
séculos se julga superior a sociedades mais antigas ou a sociedades 
contemporâneas ‘mais primitivas’. Com essa palavra, a sociedade ocidental 
procura descrever o que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se 
orgulha: o nível de sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, o 
desenvolvimento de sua cultura científica ou visão do mundo, e muito mais. 
(ELIAS, 1994, p. 23) 

 

A ações políticas dos portugueses em terras angolanas, em especial 

nas leis que foram implementadas enquanto Portugal foi se estabelecendo como a 

autoridade dominante tanto no Reino do N’dongo, como nos limites do antigo Reino 

do Kongo, leis como o decreto n. 77 do Boletim Oficial de Angola (datado de 9 de 

dezembro de 1921) promulgada e implementada pelo então alto comissário de 

Portugal na província Ultramarina de Angola Norton de Matos, vão afetar 

drasticamente aquela tradição oral a que nos referimos no recuo anterior, visto que os 

idosos tiveram reduzidos os seus poderes de transmitir oralmente saberes e a história 
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de seu povo na própria língua. O que não apenas afetava as riquezas dos detalhes e 

propósitos como também se mostrava como uma destruição dessa tradição. Não a da 

tradição oral, mas a tradição de um povo, mesmo de maneira mais geral. 

Leis que tornavam não apenas obrigatório o ensino de acordo com o 

modelo ou forma europeia, mas que obrigava o processamento do ensino a partir (e 

depois de modo exclusivo) da língua portuguesa nas missões religiosas que foram os 

primeiros e mais engajados espaços de ensino ao longo de muitos anos em Angola, 

mas também proibiam o falar e ensinar as línguas africanas naquelas missões que 

eram em certo sentido os únicos espaços de ensino pelos quais os negros e mestiços 

tinham acesso. 

Abaixo parte do decreto exarado por José Maria Mendes Ribeiro 

Norton de Matos, que é um marco conquanto normatiza uma visão/postura que desde 

os primeiros anos de contato entre portugueses e Bantu, já estava presente, tal como 

se lê dos diários dos viajantes, religiosos e políticos que viveram na região. 

Artigo 1: ponto 3: É obrigatório em qualquer missão o ensino da Língua 
Portuguesa; ponto 4: É vedado o ensino de qualquer língua estrangeira. 
Artigo 2: Não é permitido ensinar nas escolas de missões línguas indígenas. 
Artigo 3: O uso de língua indígena só é permitido em linguagem falada na 
catequese e, como auxiliar, no período do ensino elementar da Língua 
Portuguesa. Parágrafo 1º: É vedado na catequese das missões, nas escolas 
e em quaisquer relações com indígenas o emprego das línguas indígenas, 
por escrito ou falada de outras línguas que não seja o português, por meio 
dos folhetos, jornais, folhas avulsas e quaisquer manuscritos. Parágrafo 2º: 
Os livros de ensino religioso não são permitidos noutra língua que não seja o 
português, podendo ser acompanhado do texto de uma versão paralela em 
língua indígena. Parágrafo 3º: O emprego da língua falada a que se refere o 
corpo deste artigo e o da versão em língua indígena, nos termos do parágrafo 
anterior, só são permitidos transitoriamente e enquanto se não generalizar 
entre os indígenas o conhecimento da Língua Portuguesa, cabendo aos 
missionários substituir sucessivamente e o mais possível em todas as 
relações com os indígenas e na catequese as línguas indígenas pela Língua 
Portuguesa. 
Artigo 4: As disposições dos dois artigos antecedentes não impedem os 
trabalhos linguísticos ou quaisquer outras de investigações científicas, 
reservando-se, porém, ao governo o direito de proibir a sua circulação 
quando, mediante inquérito administrativo, se reconhecer que ela pode 
prejudicar a ordem pública e a liberdade administrativo, se reconhecer que 
ela pode prejudicar a ordem pública e a liberdade ou a segurança dos 
‘cidadãos’ e das populações indígenas. (MATOS, 2005, p. 234-236) 

 

O mesmo governador-geral de Angola, Norton de Matos, declara que 

esse cuidado em tornar o português a língua veicular mais difundida e aceita em terras 

coloniais, é parte de uma política de governo de Portugal, com vista implementar com 

ela a visão de mundo que criam, ser um ato de civilização para os selvagens africanos, 

asiáticos, ameríndios ou quais fossem os povos com os quais vieram a ter contato. 
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Ele diz que ensinar a língua portuguesa “tem sido uma das características da 

administração colonial portuguesa através dos séculos, o espalhar e o fixar da nossa 

língua” (MATOS, 2005, p. 238). Lembrar que essa é parte dos pilares fundantes das 

expedições marítimas de Portugal. Ao justificar sua própria pesquisa o professor e 

historiador português Martins dos Santos (1998, p. 6) diz que seu objetivo é apresentar 

um percurso da “acção civilizadora de Portugal”. 

Ele discorda da ideia da maioria dos pesquisadores africanos sobre a 

intenção portuguesa de “desafricanizar” os povos sob seu domínio mas sim levar parte 

da cultura europeia, melhor e superior em relação as nativas, para os angolanos e 

demais colônias portuguesas, ainda que a tal europeização da África não incluísse 

investimentos reais nos nativos, mas a adoção de uma prática muito mais marcada 

pela exploração de recursos do que de investimentos verdadeiramente significativos 

e propositivos para trazer as estruturas sociais que existiam em Portugal para esses 

países. 

Portugal já foi acusado de fazer a ‘desafricanização’ das populações. Parece 
mais exato dizer que em procurou, em toda parte, em todos os domínios, e 
ao longo de séculos de História, "europeizar" as populações, sem destruir 
sistematicamente os valores tradicionais. A acção desenvolvida em favor da 
escola e do ensino teve em vista civilizar, educar, cristianizar. A escolaridade 
foi idealizada e realizada por europeus (SANTOS, 1998, p. 7). 

 

Como observou Zau (2011, p. 95), “1482 não só marca a data do início 

de relações comerciais entre dois povos, como também abre uma nova página, quer 

para a língua portuguesa, quer para as várias línguas africanas daquela região de 

África”. Esse encontro gerou desdobramentos que resultaram em transformações que 

vão para além da língua, linguagem ou linguística, tendo em atenção que a língua 

para os Bantu é parte de uma estrutura mais ampla e complexa. Pois, por ela se 

manifestam as dimensões culturais e todo o aparato social, político, económico 

religioso e simbólico que aqueles grupos étnico-linguístico experimentaram ao longo 

do processo de sua história. Então, não é exagero afirmar que essa inserção da língua 

portuguesa no Reino do Kongo demarca não apenas certa transformação linguística, 

mas um diferente cenário social no contexto dos povos angolanos introduzindo e 

marcando um outro habitus linguístico como possibilidade de força e violência do 

poder da colonização portuguesa. 

Entendendo que tanto o acesso como a reprodução dos sentidos da 

vida para o bantu se dá em boa dose pela palavra, ter a inserção de mais uma língua 
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e todos os sentidos que a constituem, junto com o elevar do agravo quanto à 

sobreposição dessa outra língua sobre as demais, até mesmo através de leis e 

dispositivos legais e coercitivos, vão transformar não apenas o modo como esses 

africanos vão comunicar, mas como vão passar a interpretar a vida ao seu redor, 

resultando num processo não apenas de distanciamento dessas línguas e seus 

saberes para as novas gerações, mas até mesmo de reprovação ou um medidor de 

civilidade ou incivilidade entre as regiões urbanas e seus habitantes. O que agravou 

historicamente o processo de descivilização dos povos africanos de Angola. 

Ao olharmos para os registros históricos do encontro de portugueses 

e africanos do Reino do Kongo, desde a chegada da caravela de Diogo Cão e sua 

tripulação, sem esquecer dos missionários católicos, em 1482, até o período da 

independência política de Angola em 1975, muito dos hábitos desses dois povos 

mudaram. Pois seria enganoso o entendimento que as mudanças, fruto de uma 

aculturação, só se podem verificar entre os africanos, pois como destacado ao final 

do tópico anterior, basta observarmos que a prolongada exposição que o português e 

os portugueses têm as línguas africanas, em especial as línguas de matriz Bantu, vai 

resultar em neologismos e novas palavras, carregadas, não apenas com suas 

sonoridades, mas principalmente com seus sentidos e valores que abriram um novo 

mundo para esses europeus. 

O que se pode verificar quando fazemos um olhar retrospectivo 

quanto às línguas faladas em Angola até a chegada dos portugueses e sua inserção 

nesse ambiente plural, são permanências e mudanças que constituem hoje a 

realidade linguística angolana. Permanências não apenas quanto ao uso da língua, 

mas do valor da tradição oral, quando ainda se consideram os idosos como bibliotecas 

vivas e resistentes da história do povo e junto com essa visão dos anciãos o valor da 

tradição oral que insiste em resistir as forças sociais ao longo do tempo. Mas, ao 

mesmo tempo também se vêm mudanças no entendimento do valor das línguas e da 

tradição oral, como resultado direito das políticas racistas, em especial a da 

assimilação cultural europeia presente no ambiente escolar, que o governo português 

aplicou sistemática e coercivamente ao longo dos anos sobre os povos angolanos. 

 

Contudo, é importante lembrar que as questões linguísticas são 

secundárias se considerarmos que primariamente é nas figurações familiares e nos 

sentidos que esse núcleo existencial – a família – tem para esses bantus que se 

formaram os grupos que vieram a se tornar em nações, reinos e formaram o país 

Angola. As figurações como apresentadas por Elias implicam em relações de 
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interdependência dos indivíduos que as compõem a partir das posturas de 

(auto)controle que eles mesmos se impunham com vistas a alcançarem seus 

objetivos de acordo com os interesses individuais e/ou coletivos. 

Ao perceber  que, como dito anteriormente, uma grande parcela dos 

povos da atual Angola não sabem se comunicar (nem de modo primário) nalguma 

língua regional angolana não podemos afirmar que foi apenas um processo de 

imposição portuguesa contra os angolanos, mas é interessante perceber nas 

flutuações de poder naquela região africana uma característica do processo de 

interdependências que foi se estabelecendo ao longo dos séculos de convívio entre 

portugueses e angolanos (fossem essas relações amistosas ou conflituosas), tal 

como aqueles alemãs que adotavam não apenas as posturas mas até mesmo 

algumas  palavras que circulavam nos meandros da corte francesa do rei Sol  e que 

era tomadas como sinal de civilidade. 

 

 

3.3 A FAMÍLIA NO PROCESSO EDUCATIVO PARA OS BANTU DE ANGOLA 

 

 
Na região de M´banza Kongo, os padres católicos que ali estavam 

instalados, desde 1490 (SANTOS, 1998), enviados pelo rei Dom João II, de Portugal, 

e com a autorização do Manikongo, dedicaram-se, além da evangelização dos 

nativos, ao ensino da língua, da escrita e de noções de cálculo, tendo como seus 

aprendizes não apenas o Rei do Kongo mas muitas pessoas que estavam ligadas à 

figuração da corte de M’banza Kongo e que se inseriam numa relação de 

interdependência com o rei e a vida do reino em suas dimensões políticas, sociais, 

económicas e religiosas. Com essa atividade dos religiosos se demarcam os primeiros 

passos para a educação segundo os moldes europeus dessa região de África. Mas 

esse marco histórico-temporal não deve ser assumido como a gênese do processo 

educativo em terras angolanas, visto que, claramente a prática educativa já acontecia 

entre esses africanos há muito tempo antes mesmo de qualquer contato com os 

portugueses ou outro povo europeu. 

Essa educação pré-europeia ou pré-colonial pode ser atestada com 

várias fontes históricas que indicam que antes mesmo da chegada de Diogo Cão na 

capital do Reino do Kongo, já havia uma estrutura social, econômica, política, militar 

e religiosa bastante diversa e dinâmica, acontecendo naquelas terras. Essa estrutura 

demonstrava um grau de organização que depreendia certo nível de conhecimentos, 

saberes e suas de formas de transmissão ou compartilhamento. Na linguagem 

eliasiana, tal estruturação era resultado de uma realidade de figurações e 
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interdependências que são comuns aos processos de civilização, e por sua vez, eram 

resultados de um processo educativo que não é necessariamente escolar ou nos 

moldes de instituições escolares europeias. Pois ainda que não haja registros 

historiográficos que atestem a existência de sistemas escolares, também não se deve 

depreender disso a inexistência de algum sistema de formação regular desses povos 

como pode ficar percebido pelo nível de complexidade e desenvolvimento das funções 

sociais entre esses povos. 

Segundo Vansina (1971), pode-se observar sobre os primórdios do 

Reino do Kongo: 

De início, era dividido entre uma grande cidade, a capital Mbanza Kongo, e o 
campo. Ali coexistiam três camadas sociais bem definidas. A nobreza, os 

aldeãos e os escravos diferenciavam‑se por seu estatuto legal, suas 

atividades e seu estilo de vida. A própria língua expressava essas diferenças 
graças a uma terminologia que opunha as noções de ‘civilização’ e de 
‘educação’, ligadas à vida urbana, ao conceito de “rusticidade”, própria do 
campo. O mesmo vocábulo significava ‘escravo’ e ‘cativo de guerra’, 
indicando assim a procedência dos escravos. A nobreza constituía a ossatura 
do reino, e a cidade a corrente de transmissão. Os nobres viviam nas cidades, 
exceto quando deviam ocupar cargos de comando nas províncias. A alta 

nobreza compunha‑se dos parentes do rei ou de um de seus predecessores. 

Constituía‑se em casas bilaterais ligadas entre elas por alianças matrimoniais 
e pelo fato de alguns indivíduos pertencerem simultaneamente a várias 
casas. Frente às aldeias a nobreza formava um bloco. A matrilinearidade 
determinava o acesso às terras, o lugar de residência e a sucessão à frente 
da aldeia. A coesão social era muito mais fraca entre as aldeias do que no 
seio da nobreza. O rei nomeava seus parentes próximos para os cargos 
chave do governo das províncias, da magistratura superior e da 

administração fiscal. A realeza baseava‑ se em eleições: o conselho real 
comportava 12 membros – dos quais 4 eram mulheres – que representavam, 
segundo Hilton, os clãs dos avós do rei (VANSINA, 1971, p. 652-653). 

 

Tal como aconteceu com o contexto linguístico angolano e com a 

inserção da língua portuguesa, permanências e mudanças ocorreram também 

mediante às interações humanas. Pois, não é justo com a tradição oral e os registros 

históricos desse encontro, entre africanos e europeus, pensarmos que de 1482 até 

1975 a relação entre esses dois povos foi exterior a condição humana, foi polarizada 

ou operada no binômio opressor e oprimidos, invasores e invadidos. Tratou-se de um 

processo envolvendo interações sociais entre portugueses e africanos que 

constituírem diferentes figurações de poder e educativas ao longo do processo 

histórico, embora as relações de poder fossem muito desiguais. 

As duas formas de registro da história dos povos Bantu de Angola, 

sejam os registros historiográficos e a tradição oral Bantu, evidenciam movimentos de 

“amizade” e conflitos oscilantes ao longo do tempo entre os reis do Kongo, N’dongo e 

outras autoridades tribais locais com as autoridades portuguesas. Assim, a fim de 

perceber melhor quais foram as mudanças e/ou permanências nos saberes nesse 

território, fazendo uma imersão nos dados selecionados da pesquisa bibliográfica a 
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respeito dos Bantu e sua estruturação a partir de assuntos relacionados com 

processos educativos, um elemento se destacou de forte influência na vida desses 

africanos Bantu: a família. 

A compreensão do que é a família, os sentidos e as dinâmicas que 

elas tinham ou representavam (que em boa medida ainda permanecem até hoje) na 

cultura dos povos Bantu do Reino do Kongo, N’dongo e os demais reinos 

independentes que eram vassalos do antigo trono de M´banza Kongo, cumprem um 

papel fundamental para a estruturação das figurações sociais de cada membro 

daquela sociedade e todas as nuanças e desdobramentos sociais e demais aspectos 

da vida daqueles povos. E, uma vez mais, isso acontece, com grande probabilidade, 

por causa de um processo de transmissão e interações de valores, sentidos e 

conhecimentos tidos como fundantes para a próxima geração através da tradição oral. 

 E é na figuração da família que esse processo educativo acontece e 

cumpre seu papel de continuidade e transformação dentro desses grupos 

etnolinguístico. Lembrando que o sentido de família para os Bantu não é o mesmo 

nem tem a mesma estruturação que a do Ocidente. Enquanto no Ocidente a ideia de 

família nuclear se aplica aos país e filhos enquanto menores de idade e sob a tutela 

dos genitores; no contexto africano e em especial para os povos Bantu, o conceito 

de família nuclear é mais alargado e inclui todos que partilham de laços de 

consanguinidade. Entre os Ambundos, por exemplo, o título de pai e mãe são 

usados para todos os irmãos do pai ou da mãe, e os primos são considerados e 

tidos como irmãos, os primos são os vizinhos da comunidade local. 

Com a figuração familiar nota-se que os saberes que constituíam e 

norteavam os sentidos e rumos do Reino do Kongo16, alimentavam um processo 

educativo para a formação da identidade coletiva daqueles povos, que embora de, em 

sua maioria, serem todos Bantu, tinham raízes familiares distintas isso dentro ainda 

do mesmo subgrupo linguístico, adicionado aos outros reinos independentes que 

eram vassalos do Manicongo, mas que falavam outras variantes das línguas Bantu, 

como o Quimbundo, o Ibinda, Tchokwé, etc. e toda a estrutura do Reino do Kongo. 

Esse processo educativo começava, no seio familiar, no ensino que as mães e tias 

ministravam as crianças para garantir a continuidade dos valores culturais, religiosos 

e sócio-políticos nas próximas gerações. 

 
16 Por motivos de enfoque e disponibilidade de acervo historiográfico, nossa dissertação vai ficar centrada nos 

elementos do Reino do Kongo e em especial na etnia dos Bakongos. Existem outros saberes específicos dos 

povos Ambundos, Tchokwé, Ovimbundo e outros grupos Bantu de Angola, mas o volume de informações que 

retratam esses saberes é maior entre os Bakongos, isso em boa medida incentivado pelo valor que a cidade de 

M’banza Kongo tem para os angolanos e para História. 
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Segundo o historiador angolano Camilo Afonso (2019), especialistas 

como Dilthey (1992), Ribas (1997) e Altuna (2006) vão falar sobre a história pré- 

colonial do Reino do Kongo de uma estrutura tradicional designada de Mukanda ou 

Longo que eram escolas iniciais para a formação do homem, com enfoques teórico 

prático, pedagógico e ético-moral para a formação e instrução dos jovens para a vida 

na e para a comunidade.  

Essas estruturas eram espaços de educação formal que eram 

antecedidos e preparados pelo ambiente familiar. Pois tanto os pais, como os tios, primos 

mais velhos e até mesmo a vizinhança da Vata formavam figurações com a responsabilidade 

de ensinar aquilo que entre os portugueses chamariam de primeiras letras, mas, entre esses 

Bantu, sem o recurso da gramática, cálculo, geometria ou outras tecnologias de interpretar a 

vida, vão pela língua e a própria natureza que os rodeavam lançar as primeiras bases 

educativas para as crianças da comunidade e eram os primeiros e mais importantes 

ensinamentos que a nova geração poderia receber.  

Sobre essa figuração familiar recaia então a tarefa de ensinar, por 

exemplo, não apenas a palavra N’zambe as crianças, mas também ensinar quem N’zambe é 

e todos os sentidos da cosmogonia Bantu o que o iniciaria de fato como membro 

pertencente, legitimamente aquele grupo social. Um aspeto interessante do sentido de 

família e que é destacado por Caregnato (2010, p. 4), ao dissertar sobre as comunidades 

aldeãs Bantu, “a organização familiar Bantu se dava pelo sistema da matrilinearidade ou 

patrilinearidade, podendo haver a coexistência dos dois regimes”. 

No sistema matrilinear, a descendência passava por meio das mulheres, 
aparecendo sempre um epónimo feminino, sendo que o tio materno tinha 
autoridade sobre os filhos das suas irmãs. Já no sistema patrilinear, o filho 
pertence à família do pai, reagrupando os descendentes por via masculina, 
de um antepassado varão, conhecido ou mítico. [...] Durante séculos, os 
povos que viviam na região atualmente conhecida como Angola, 
denominados bantus, tiveram, como forma de organização familiar 
predominante, o sistema patrilinear e matrilinear, inseridos numa organização 
de linhagens. Como meio de subsistência, destacava-se a agricultura, com 
participação protagonista e predominantemente feminina (CAREGNATO, 
2010, p. 4-8). 

 

Afonso (2016) reafirma esse aspeto singular do valor intrínseco da 

figura feminina entre os Bakongos e do papel central que as mulheres 

desempenhavam naquele contexto particular, tanto para a família (alargada) como 

para a comunidade, destacando, para esses africanos, o valor da fertilidade. 

Lembrando que essa perceção quanto ao valor da fertilidade surgiu num contexto de 

maior rusticidade no qual quanto maior era o número de membros da família, maiores 

seriam as chances de conseguirem suprimentos alimentares para todos e em caso de 

um conflito armado mais guerreiros existiriam para combater e proteger a Vata ou o 

Lombo dos Bakulos (palavra da língua Kikongo para antepassados). Ainda sobre a 
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mulher no reino do Kongo: 

Esta ocupa um lugar específico, de destaque e honroso pela sua vocação 
para a maternidade. Nestas comunidades matrilineares, a mulher, mãe- 
agricultora, transmissora da linhagem goza de um estatuto social especial 
no seio da organização social da comunidade. Ela ocupa o lugar cimeiro no 
seio da família Bakongo. E, como mãe-agricultora, ajuda a concretizar o 
mistério da criação de Nzambi-a-Mpungu, a força e o mistério da 
fecundidade e da realização da Vida. A mãe do mundo bantu em geral e 
bakongo em particular supera o pai na profundidade sacral. É a existência da 
causa mística da vida humana e da natureza. Mãe e terra são as guardiãs da 
Força Vital (AFONSO, 2016, p. 108. Itálico do autor). 

 

Mas não se deve concluir com isso que essas mulheres recebiam um 

tratamento e lugar, considerando a partir das nuanças contemporâneas, que se 

poderiam considerar libertárias ou igualitárias. O antropólogo Kabengele Munanga 

(2009) chama nossa atenção que mesmo com tal consideração, o papel de liderança 

do reino ou grupo familiar raramente era assumido por uma mulher, ainda que no caso 

dos Ambundos tem o enigmático reinado da rainha N’jinga M’bande (do N’dongo), ele 

diz que: 

Os bantu de Angola, como uma parte considerável dos povos da África 
central, praticam um sistema de parentesco matrilinear em relação à 
descendência, estrato social, sucessão e herança [...] embora a 
descendência e as linhagens constituídas fossem matrilineares, a autoridade 
ficava sempre nas mãos dos homens e não das mulheres (MUNANGA, 2009, 
p. 96). 

 

É a partir da família e tudo o que ela representa que se “formam” e 

até mesmo se justificam os indivíduos das sociedades Bantu. Entre os vários grupos 

etnolinguísticos que formam os Bantu, as famílias costumam ter sua centralidade tanto 

na figura paterna como na materna. A liderança familiar objetiva (do Lumbu) 

normalmente é assumida pelo homem, porém para fins de hereditariedade ou 

desempenho de funções de liderança econômica ou política no contexto familiar, e em 

alguns casos especiais (se tratando de famílias de soberanos) para além do núcleo 

familiar, a primazia é para linha matrilinear. 

O historiador Camilo Afonso em seu artigo sobre os Bakongos em 

Angola, diz: 
 

 
A estrutura de base política do Kongo era a Vata (aldeia), constituída por 
várias unidades pequenas que são o Lumbu – residência familiar, também 
conhecido por Belù. O conjunto de várias residências, isto é, acima de 
cinquenta ou mesmo cem casas residenciais passam a designar-se de Vata 
Aldeia. No caso europeu é a Vila. E logo acima da Vata surge a Mbanza, a 
cidade africana de facto. Daí a capital do reino ter a designação pela qual 
ficou reconhecida, Mbanza-Kongo, isto é, a Cidade dos Bakongo, o centro 
político por excelência. A figura central desta estrutura política era o N’totila- 
a-Kongo, como ficou expresso. A residência oficial do N’tótila-a-kongo é o 
Lumbo Lwa N’tótila; Wene Wa-Kongo; M’fumu a kongo; O Palácio Real, que 
também pode chamar Lumbo Lwa Nene Lwa N’tótila a casa grande do rei 
Palácio Real (AFONSO, 2019, p. 84). 
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Com a realidade familiar que se estabelecia toda a vida entre os povos 

Bantu, relacionando com os sentidos e valores da espiritualidade aprendidos e 

representados desde cedo no seio familiar pela honra ou sentido que os antepassados 

tinham para a família e a origem daquele determinado grupo. Ao falar sobre o lugar 

da família como figuração fundante dos grupos Bantu, Afonso (2016) destaca que o 

olhar e considerar os antepassados é um exercício fundamental para se saber para 

aonde se está indo, pois até mesmo o divino aponta uma direção que foi “revelada” 

pelos Bakulos (antepassados) e que agora cabe a nova geração o seu cumprimento. 

O autor diz sobre as crenças, idosos e antepassados ao discorrer sobre o tempo: 

Para o bakongo o tempo já não é uma reta, mas uma elipse ascendente, no 
sentido que caminhamos para frente, para cima, mas ao mesmo tempo, 
caminhamos com a oportunidade de voltar ao nosso próprio movimento para 
ajustar alguma coisa, para aprimorar, reverenciar, fixar na memória e 
continuar a caminhada rumo ao que queremos e que deve ser. [...] Porém, o 
diálogo com os ancestrais e às divindades não é acessado diretamente. 
Entretanto, o seu acesso é intermediado pelos mestres iniciados, os Nganga. 
Estes são os médiuns entre os vivos e os seus ancestrais os – bakulo – que 
nos fazem a ponte entre o que é o que já foi e o que deve ser para o bem de 
todos. Por isso, é importante a devoção e o respeito que se deve aos mais 
velhos detentores dos saberes, de conhecimentos acumulados ao longo do 
tempo, e dos ensinamentos que devem legar e transmitir para a vida das 
novas e futuras gerações (AFONSO, 2016, p. 296-297). 

 

Para os Bantu a figuração família não se constitui numa entidade a 

parte e por isso independente do coletivo. Ela só existe, se mantem e justifica por 

causa do grupo mais alargado – o clã, pois esse mesmo clã é resultado de uma 

mesma ascendência, seja matrilinear ou patrilinear. Como dito anteriormente, por 

causa do contexto social de conflitos e até mesmo dos perigos da natureza, a 

procriação era um elemento que, algumas vezes, decidia o destino desse ou daquele 

clã e as famílias que a compunham, e por isso a poligamia era não apenas aceita, 

mas até mesmo incentivada, principalmente no caso dos grandes chefes tribais ou 

reis. Pois como aconteceu entre os governantes do Kongo e N’dongo, os filhos e filhas 

do rei assumiam os papeis de governadores das províncias e demais reinos que eram 

subordinados ou ligados a eles. 

Nessa conjuntura social as mulheres cumpriam um papel central, não 

apenas pela possibilidade da procriação, mas por que eram as maestrinas das novas 

gerações. Caregnato (2010) reafirma essa relevância feminina entre os Bantu 

(lembrando sempre que a visão de partida é a dos próprios povos africanos) ao 

explicar a dependência alimentar e financeira da família Bantu. 
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Destaca-se o papel fundamental desempenhado pelas mulheres nas 
comunidades aldeãs bantus. Historicamente, devido à necessidade contínua 
de manter e aumentar o número de integrantes das comunidades, as 
mulheres engravidavam em continuação, o que as dificultavam de irem em 
busca de caça e coleta em regiões distantes, tarefa voltada aos homens. Por 
motivo de segurança, as cobiçadas mulheres não se afastavam igualmente 
das aldeias. Em função dos empecilhos, das mulheres saírem das aldeias, 
havia um contato íntimo entre elas e o meio ambiente, as plantas e as 
estações, o que acabou se revertendo no processo de início das práticas 
agrícolas, tendo as mulheres como protagonistas (CAREGNATO, 2010, p. 4- 
5). 

 

Cabe a essas mesmas mulheres a tarefa de ensinarem as crianças 

os primeiros valores da cultura, espiritualidade e práticas laborais domésticas. Elas 

eram responsáveis por ensinar a língua e todos os valores que ela carrega, seja pelos 

provérbios, contos, mitos e outras formas orais de transmissão da cultura e valores. 

Essas mesmas crianças até passarem pelos respectivos ritos de iniciação, o que as 

emancipa como adultos e no caso dos rapazes lhe habilitava a participarem dos 

círculos masculino de seu grupo social, até esse momento, elas se dedicavam junto 

com as mães no trabalho do campo, garantindo o alimento para toda a família (que 

no contexto Bantu é bastante alargada, diferindo da ideia ocidental que resume a 

família aos pais e filhos) e ainda algum excedente que poderia ser para escambo ou 

vendido por um valor correspondente. 

Com as observações que Afonso (2019) faz, outra realidade 

constituinte dos povos Bantu deve ser considerada, e ela está ligada à relação da 

família com a espiritualidade, sendo que a cosmogonia Bantu é baseada em primeiro 

lugar sobre a crença que toda natureza: Terra e Céus (N’toto, Zulu) são criações do 

N’zambi A M’pungu (Deus), Ser poderoso, Supremo e que tudo que existe dentro da 

natureza é também sua criação, e que o homem (Muntu) tem que respeitar. Silva Neto 

(2005), ao falar sobre a visão de tempo entre os Bantu, faz as seguintes observações: 

Para os bantus, a visão de mundo se emparelha à crença em Deus como 
força primordial de onde tudo inicia. Ela existe em tudo, e há toda uma 
formalização do uso dessa força, que na visão do mundo dos bantu é descrita 
como uma pirâmide. O homem vivo ocupa o centro da pirâmide, acima dele 
só os ancestrais e acima destes está Deus. Entre a pirâmide e o homem 
existe uma relação de forças iniciais. O homem é o grande manipulador 
dessas forças; ele trabalha na relação com a natureza e com os homens. A 
doença é vista como uma minimização da força, enquanto a saúde é vista 
como um reforço das forças iniciais. E ele põe todo esse universo que o cerca, 
ao seu serviço (SILVA NETO, 2005, p. 55). 

 

O entendimento do divino e tudo que diz respeito a ele estão 

intimamente entrelaçados e um justifica o outro, ao tempo que esse outro, a família, 
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se organiza, adquiri seu valor e se prolonga enquanto se manter figuração funcional 

de acordo os valores dessa espiritualidade. E nessa dinâmica se insere o cultivo da 

terra que é dadiva de N’zambi a M’pungu, o Ser supremo e todo poderoso, que 

generosamente dá a essas famílias um meio (bênção) para que esses Bakongos 

possam viver, crescer e se multiplicar em todos os territórios que N’zambi os der.  

Com a inserção dos portugueses, nesse contexto específico, muito 

desses saberes ligados à agricultura e à religião foram mudando, assumindo desde 

formas hibridas até a extinção daquelas que sofreram a pressão das crenças e forças 

políticas portuguesas, ou mesmo o abandono ou a substituição dos próprios 

africanos por outras formas de crença ou espiritualidade. As questões religiosas e 

familiares estiveram na base das formas educativas dos povos Bantu. 

Essas bases foram mudando ao longo do tempo e em muitos aspetos 

adquiriram,  entre os povos que habitavam o território angolano, tanto europeus ou seus 

descendentes (sem miscigenação) como os autóctones bantus um novo habitus que tal como 

defendido pela teoria eliasiana, é uma segunda natureza que independente de uma iniciativa 

racional do individuo por seu entrançamento no quotidiano de determinada sociedade. Um 

exemplo dessa (nova) segunda natureza se percebe na aceitação e/ou naturalização do papel 

moeda e das roupas de cortes não africanos como  elementos essenciais nos ritos de 

alambamento (nome que designa o casamento tradicional dos Ambundos) ou outras cerimonias 

tradicionais dos vários povos bantus de Angola. 

Essa célula central das sociedades africanas experimentou grande 

transformações em seus habitus ao longo dos vários séculos de convívio com os povos 

europeus e outros não africanos, mas entendemos não ser a mais acertada a leitura daquela 

realidade que adota a posição binária de opressores e oprimidos, ao menos quando pensamos 

em etnicidade africana e não africana. O que os registros historiográficos e a tradição oral nos 

oferecem como janela de leitura nos permite perceber uma teia de relações oscilantes, mas 

interdependentes que foram criando uma nova realidade para aquele território (e não 

exclusivamente para um determinado grupo racial), que criou novos habitus e por sua vez 

formaram a atual Angola. 

É certo e inegável que o extremo nível de violência que foi a barbárie da 

escravização dos milhões de negros, fossem os que eram obrigados a trabalhar em situações 

desumanas nas plantações de café, sisal, algodão e bata doce em terras africanas como os 

milhões que foram sequestrados e vendidos à escravidão nas Américas demonstre claramente o 

desequilíbrio na balança do poder a que esteve submetido por centenas de ano a África e os 



92 
 

africanos. Por outro lado esse processo deu lugar a novas realidades sob a influencia ou o apoio 

de forças africanas e seus interesses particulares. O detalhe é que assim como novos habitus 

são criados num longo processo mutável, habitus também persistem ou resistem por muitos 

anos e não foi diferente em Angola e com os angolanos.    

 

3.4 FORMAS EDUCATIVAS DOS POVOS BANTU ANTES E DEPOIS DOS PORTUGUESES 

 

 
O processo educacional africano é bastante antigo e antecedente ao 

contato com os europeus. Reinos como o do Egito, Etiópia, Nubia, Oyo, Yorubá e 

outros, acima e abaixo do deserto do Saara, demonstram a partir de seus achados 

arqueológicos, seus “sistemas” filosóficos e contribuições científicas para o mundo 

com esses processos educacionais interafricanos. E junto desses, e de maneira mais 

específica, o Reino do Kongo também tinha sua organização educacional que não era 

processada de acordo os moldes educacionais europeus, mas de autenticidade, 

validade e efeitos tão significantes tanto quanto outros sistemas educacionais. 

Reafirmando, ainda em tom introdutório, a educação tradicional 

africana é fundamentalmente familiar. Ela visava a preservação dos valores e 

costumes do grupo etnolinguístico específico. Suas fontes não se limitam ou validam 

apenas pelos métodos científicos tradicionais, e assim como servem de fonte para 

esse processo educativo do povo do Reino do Kongo, elas vêm do “cotidiano, a vida 

social, política, cultural e religiosa” (SILVA NETO, 2005, p. 52). E tal como dito na 

temática anterior sobre os saberes desses povos, a família e a religião são figurações 

centrais nesse processo educativo, uma vez que ambos formam a estrutura basilar 

dessas sociedades milenares – tudo isso pelo processo da educação tradicional. 

Os povos bantu, desde os tempos mais remotos, tiveram sempre a 
preocupação com a preparação cuidada de seus descendentes, ensinando- 
lhes a serem úteis a si e a sociedade. Desde cedo, as crianças das tribos 
angolanas eram ensinadas a acompanhar os adultos (pais, tios, avôs, etc.) 
nas lavouras onde participavam de serviços leves, adequados a sua idade, 
como cuidar do irmão menor, espantar os pássaros, etc. o menino era 
orientado a seguir as ações do pai, e a menina a seguir as ações da mãe. Na 
aldeia, o menino era encarregado de pegar lenhas no mato para a fogueira 
[...], caçar aves, pescar e aprender a fazer diversas arapongas e redes 
artesanais de pesca, aprender a construir casas. A menina fazia farinha de 
mandioca (fubá) ou milho, pegava água potável do rio para a casa e preparava 
as refeições (SILVA NETO, 2005, p. 57). 
 

Esse ato de instrução familiar, entre esses povos, não deve ser 

encarado apenas como uma forma de interação automática ou consequente por causa 

dos laços familiares e do convívio diário, mas entre os pertencentes a esse grupo 

etnolinguístico. Essa instrução é tomada em grande consideração pois é o mecanismo 

escolhido para compartilhar valores, cosmovisão e proposito para as novas gerações. 
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Tais atitudes são ações propositivas dos adultos sobre suas crianças uma vez que 

são elas que vão dar continuidade a família, religião, língua, costumes e todos os 

valores que inserem, descrevem e singularizam esse povo em relação aos demais. E, 

essa mesma objetividade pode ser percebida entre os outros nove subgrupos de 

Bantu que habitam ainda a região da atual Angola. 

Segundo Magalhães (1996), uma educação tradicional acontece tanto 

nos ambientes familiares, nas celebrações culturais e religiosas, até mesmo nos 

ambientes recreativos. Porém, de modo mais específico, os povos do Reino do Kongo 

mantinham escolas de iniciação onde os meninos e meninas deveriam ser educadas, 

em especial quando se aproximavam do tempo de passarem para a puberdade, e 

assim adquiririam direitos simbólicos e práticos dentro de suas comunidades que os 

diferenciavam e integravam com os demais membros da comunidade. Importa 

lembrar, sobre essa educação tradicional, a consideração que Zau (2019) faz de que 

“a educação tradicional à qual nos referimos, é um modelo de educação circunstancial, 

não sistematizado e comumente tratado por educação não formal ou informal. 

Segundo os cânones e os critérios da didáctica” (ZAU, 2019, p. 117), mas que formou 

a continua formando mentalidade, o caráter e as estruturas psíquicas de membros 

desses grupos sociais há séculos. 

Essas escolas eram divididas por gênero e tinham um nome 

específico de acordo a faixa etária e o propósito a que deveriam atender. Essas 

mesmas “instituições de puberdade tanto masculina como feminina concretizam as 

experiências psicopedagógicas acumuladas pelos seus anciãos e mestres ao longo 

das gerações” (AFONSO, 2019, p. 101) sempre apoiadas no tripé – tradição oral, 

família e espiritualidade. E dentre os muitos ritos de iniciação pelo qual os rapazes e 

meninas Bantu passam ao longo de sua vida, os ritos para a fase adulta são os que 

de fato marcam esse processo pedagógico, a que nos referimos, pois permitem não 

apenas a esses, agora adultos, poderem opinar nos rumos do grupo como também 

começar suas famílias e assim dar continuidade a corrente de crescimento dessas 

nações Bantu. 

Para os meninos tem a Mukanda (ou Longo) e para as meninas o 

Efundela (Efiko) que partilham alguns elementos, mas diferem em seus métodos e 

processos, mesmo que o objetivo final fosse o mesmo – a inserção do rapaz ou da 

moça a realidade adulta dentro de seu grupo social. “Antes de introduzir os ritos de 

iniciação, os jovens recebem, inicialmente, orientação sobre os mitos (princípios, 

valores, filosofia, visão de mundo). O mito forma a base da educação de iniciação nos 

grupos” (SILVA NETO, 2005, p. 66). O padre Raul R. Altuna, ao se referir ao rito da 

Mukanda, diz que: 
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Para os bantu, trata-se do espaço vital para a formação do Homem, é o início 
da verdadeira socialização bantu. Esta iniciação completa-se com os 
seguintes ritos sucessivos: separação da família e da comunidade, 
circuncisão, reclusão num lugar reservado (acompanhamento aberto na 
selva), situação regional, ressureição regeneração e saída regresso à aldeia 
com a reintegração na comunidade na qualidade de Homem novo, renascido. 
Situações, que por estarem carregadas de emoções, mistério, dramático, 
religiosidade e alegria, originam uma vivencia psíquica que marca e 
determina para toda a vida o Homem bantu (ALTUNA, 1987, p, 280). 

 

Para os Bantu, a Mukanda e o Longo são figurações vitais para a 

formação do homem e é o início da verdadeira socialização Bantu. Afonso (2016) diz 

a respeito dessas duas estruturas de ensino que: 

O fim apontado é o da aprendizagem de todo o saber e transmitidos de 
geração em geração. É a primeira escola do início da socialização da criança. 
É uma escola virada para a vida. A raiz da mundividência é a vida. A vida 
encontra-se presente no nosso saber em formas inumeráveis e, no entanto, 
mostra por toda a parte os mesmos rasgos comuns (DILTHEY apud 
AFONSO, 2016, p.98). 

 

Esse Longo era um rito que englobava uma série de atividades sendo 

seu marco mais significativo os ritos de passagens dos jovens, homens e mulheres 

que pertenciam a uma mesma Vata (Vata é o conjunto de casas que formavam o 

equivalente a uma vila), para serem inseridos de fato e de direito, quanto à 

consideração, nos direitos e deveres junto da comunidade e em especial dos anciãos 

e lideres daquela figuração social específica. Para os meninos esse rito de passagem 

era a circuncisão e para as moças era “Efiko, Efundula, a Casa das Tintas, N’kumbi, 

Kikumbi ou Ciwila, é a escola da formação e da instrução da mulher” (AFONSO, 2019, 

p. 99). Uma vez que “entre os Bantu não se pode imaginar a educação desassociada 

da religião. Todo processo educativo está associado diretamente à questão religiosa” 

(SILVA NETO, 2005, p. 52) ministrada em primeiro lugar pelos membros da família. 

Nela aprende-se a ser mulher: mãe, educadora, responsável pelos cuidados 
dos filhos, das pessoas adultas, o respeito que se deve aos sogros, da 
economia doméstica, do sigilo e do auxílio que presta às pessoas mais velhas 
da comunidade e do respeito pelo estatuto social, adquirido de mulher digna 
e exemplar no seio da sua Comunidade. A iniciação feminina tem um papel 
valorativo da mulher [...]. Normalmente, a idade para participação nos ritos de 
puberdade, varia de região para região, sendo para os rapazes de dez aos 
quatorze anos e, para as raparigas desde o início da primeira menstruação 
ou dos nove aos quinze anos ou mais (AFONSO, 2019, p. 99). 

 

Esses ritos eram executados por pessoas especificas, em figurações 

específicas e com um protocolo especifico que comunicam a esses iniciados, 

aspectos socioculturais, econômicos, religiosos e até mesmo políticos da rede de 

relacionamentos em que se inserem em seus emaranhados de diferenciação e 

integração. Ao longo do processo de iniciação, o grupo de rapazes que vai passar 

pela circuncisão é instruído a respeito do ato e dos seus porquês pelo homem 
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responsável pela circuncisão. O mesmo se dá com as meninas que, agora na 

puberdade, vão se emancipar como mulheres e são informadas de o “poder” que 

passam a ter naquela sociedade. 

O ensino, não é apenas teórico. A aprendizagem que se efetua através da 
oralidade e ministrado por profissionais de reconhecida idoneidade pela 
comunidade e pelos Ngonga. É um ensino vivo e experimental em plena 
floresta devidamente identificada pelos anciãos da comunidade. É a escola 
da vida para a vida. A floresta escolhida é somente reservada aos atos da 
aprendizagem do saber e saber fazer. A entrada é reservada aos jovens 
devidamente escolhidos e preparados psicologicamente pelos seus 
progenitores e mestres. Na floresta só penetram e convivem apenas os 
mestres e homens iniciados e circuncisos, aos impuros não lhes são 
permitidas as entradas: é o local sagrado e de diálogo com os antepassados 
(AFONSO, 2019, p. 101). 

 

As cerimônias rituais multiplicam-se e regulam tanto as atividades 
econômicas – agricultura, caça, pesca criação de gado, produção artesanal, 
comércio – como as operações ligadas à organização social e as formas de 
parentesco – tais como a iniciação masculina e feminina e o casamento -, que 
definem as condições de autoridade de dependência. A própria organização 
do poder depende da intervenção do religioso, igualmente presentes nas 
mais diversas festas da comunidade (HENRIQUES, 2004, p. 21). 

 

As Mukandas, tal como os Longos, são figurações que ainda existem 

e funcionam no território angolano, ainda que ressignificadas em alguns contextos e 

até mesmo questionadas e quase desvalorizadas em outros ambientes, mas a prática 

e o valor social de interação e diferenciação, em especial nos ambientes mais rurais, 

ainda são àqueles transmitidos desde o séc. XIII (o tempo aceito por muitos estudiosos 

do Reino do Kongo, como o tempo de fundação do mesmo), fossem nas Mukandas 

ou em casa dos pais para os filhos. Uma vez que tais práticas são realidades 

definidoras daquele Estado, na África Central e Austral, primitiva, e é por meio delas 

que a “comunidade sente assegurada a sua sobrevivência e continuidade” (AFONSO, 

2019, p. 101). 

Como destacado por Barbeitos (2019), ao escrever sobre tradição, 

modernidade e mudança social em Angola, as mudanças ou transformações dos 

saberes dos povos Bantu angolanos a partir do encontro com os lusos acontecem e 

se enquadram no entendimento de um processo de longa duração, tal como o aponta 

perspicazmente a teoria eliasiana. Visto que desde 1482 até por volta de 1822, com a 

Independência do Brasil, cerca de mais de três séculos se passaram e ações que 

evidenciavam cada vez mais as posturas opressoras de Portugal se aprofundaram, 

demonstrando, por exemplo, na resistência dos portugueses em abandonar as 

práticas escravistas. Assim um longo processo aconteceu para chegar aos 

“sucessivos estádios de mudança de tradição que antecederam em Angola, a 

modernidade propriamente dita” (BARBEITOS, 2019, p. 10). O mesmo autor faz a 

seguinte observação: 
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Não será ousado, creio, admitir que no nosso país, a intensidade e o volume 
das trocas culturais e, desta feita, a capacidade de transformação decisiva, 
coincidiu com as sucessivas etapas da própria gênese de Angola. Na 
realidade, o fenômeno transcultural em questão consistiu na acidentada 
travessia de um longo percurso anterior, o da tradição, suas continuidades e 
rupturas, e de seus modos, para o tempo hodierno, marcado por diferentes 
fases de modernidade, ou de transições oscilando entre presentes e 
passados distintos, ou seja, regimes de historicidade, enquanto modalidades 
de compreensão e representação do presente e do passado pelos povos e 
suas elites (BARBIETOS, 2019, p. 3). 
 

A Casa de Tinta17, outro nome para o ritual de iniciação feminina, 

também envolve a separação da moça do convívio com seus familiares e parentes 

mais próximos, assim como outros rituais que visam assinalar essa mudança de 

estatuto, da infância para a vida adulta, ativa socialmente e reprodutiva. “Para a 

mulher Bantu, o rito da puberdade, que é o Efiko, Efundula, a Casa das Tintas, 

Nkumbi, Kikumbi ou Ciwila, é a escola da formação e da instrução da mulher. Nela 

aprende-se a ser mulher [...] digna e exemplar no seio da sua Comunidade” (AFONSO, 

2019, p. 99). 

Essa escola da formação não é apenas um rito de passagem ou um 

atestado de emancipação, mas se trata de uma validação de um processo educativo, 

validação tanto do valor que o mesmo tem para essas moças e suas famílias, como 

do próprio processo para a inserção desses indivíduos à vida dentro do grupo social 

no qual estão inseridos e até mesmo além dela, visto que outros grupos 

etnolinguísticos africanos reconhecem essa prática como válida. Pois para esses 

nativos africanos essas eram práticas aceitas como um ensino formal, ainda que sua 

formalidade seja esvaziada do tecnicismo ou forma que o igualasse aos dos recém- 

chegados de Portugal. 

A educação tradicional africana foi sempre encarada pelos seus povos como 
um processo de formação do homem, da sua personalidade, dos seus modos 
de educar, e com uma perspectiva clara de transmissão e de preservação 
dos saberes de conhecimentos, dos valores morais, normas e éticas pelas 
novas gerações (AFONSO, 2016, p. 49). 

É nessa realidade de formação e emancipação para a vida a partir da 

própria vida recaindo maior ênfase nas dinâmicas familiares e religiosas, que vão se 

inserir os portugueses que chegavam ao Reino do Kongo e trazem consigo todo bojo 

educacional e de ensino que são diametralmente opostos, mas que este recém- 

chegado – o sistema educacional europeu português – vai se tornar progressivamente 

o sistema dominante para a educação de boa parte dos africanos que habitavam o 

Reino do Kongo, e há centenas de anos, já tinha estabelecido seu próprio modo de 

educar seus pares 
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Educação que acontecia por uma metodologia que não passava pela sala de aula, 

mas tinha no quotidiano o seu espaço de aprendizagem, e não se limitavam a 

determinados métodos científicos, uma vez que a espiritualidade, as fábulas, magia, 

lendas e tradição familiar eram fontes críveis para a formação dos indivíduos e a 

intermediação do processo educativo ao invés de um determinado mestre/professor, 

para esses povos do Reino do Kongo, acontecia intermediada por todo o grupo 

social. 

Essas duas realidades educativas e de ensino bastante diferentes 

passaram a “competir” naquele mesmo território não só pela relevância, mas também 

pela legitimação o que veio a resultar muitos anos depois numa realidade de 

aglutinação (com a incorporação de sentidos da religião dos portugueses) ou a 

aculturação (dos nomes ou designações dos rituais) das práticas africanas ao mesmo 

tempo que os movimentos de implementação do sistema educativo europeu era de 

modo bastante lento e com todos os entraves ideológicos e políticos estendido para 

as populações nativas dos Bantu que formavam a Angola da época. 

E esse processo educativo português em Angola, como diz Santos 

(1998) era, na perspetiva dos portugueses, civilizadora que se iniciou com a viagem 

de Diogo Cão no ano de 1482. Civilização realizada em sua maioria pelos agentes 

missionários da Santa Sê, por objetividade das motivações desses agentes isso não 

se operou pelos moldes educativos modernos, tanto por questão anacrônica como por 

limitações estruturais da realidade das terras do Kongo. Tomando a observação de 

Santos (1998), ao falar sobre a presença portuguesa em Angola e sua ação educativa 

no país, podemos entender, de maneira geral, dois momentos distintos desse 

empreendimento educacional e depois institucional. 

Poderia começar-se o estudo do que foi a tarefa educativa em Angola — e 
isso por mais estranho que possa parecer — dizendo que tem tanta idade 
como a presença portuguesa nestas paragens; mas poderia dizer-se também, 
sem faltar à verdade, que é nova e conta apenas algumas dezenas de anos. 
No primeiro caso, seria preciso ter em vista que toda a actuação, isto é, a 
actuação portuguesa, de que Angola é hoje continuadora imediata, foi 
continua tarefa de assistência espiritual e de formação intelectual, difusa e 
geral, mas constante e permanente, mais ou menos eficiente ou improfícua. [...]. 
No segundo caso, quer dizer, ao pretendermos afirmar que a actividade 
educativa em Angola é nova de poucos decénios, tomaríamos em conta 
apenas a acção metódica e programada, a actividade oficial organizada e 
burocrática, com apoio decidido e fundamental dos dinheiros públicos 
(SANTOS, 1998, p. 9). 

 
 

 
17 Esse rito de passagem feminino é designado Tchikumbi na língua Ibinda, mas recebe o nome 

aportuguesado de Casa de Tinta pois as meninas que passam por esse rito precisam entrar em uma casa 

específica e lá são pintadas da cabeça aos pés com uma resina chamada na língua local Tukula (retirada da 

árvore chamada Umbila ou nome científico Pterocarpus angolensis) que fica com a cor avermelhada. 

Popularizou-se então as casas onde essas meninas eram pintadas a quando da primeira menstruação
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Pode-se dividir a implementação do sistema escolar português em 

Angola em dois momentos distintos, sendo o primeiro as práticas educativas 

direcionadas para certo grupo específico dos habitantes do Reino do Kongo: membros 

da família real, cidadãos portugueses que viviam em terras angolanas e alguns nativos 

submetidos à missionação dos religiosos católicos e que se envolveram em relação 

de fé com aqueles missionários. Em termos de temporais podemos dizer que essa 

primeira parte se inicia em 1482 e se estende até agosto de 1765 com a publicação 

do decreto que vai reformular o ensino público secundário em Luanda (mais de 200 

anos depois). 

“O final da década de 50 do século XVIII é marcado por grandes 

acontecimentos que inverteram o curso da política educativa em Portugal e nos seus 

territórios. D. José I, rei de Portugal, sofreu um atentado em 1758” (KEBANGUILAKO, 

2016, p. 132). E com esse evento, tais territórios, nos quais se incluem as terras do 

então Reino do Kongo, consideradas províncias ultramarinas portuguesas, vão 

acompanhar as mudanças que o pequeno país Ibérico vai experimentar. 

Tradicionalmente essa institucionalização, em território angolano, do 

sistema educativo de acordo com os moldes de Portugal, tem sido dividida em 

períodos que inevitavelmente estão relacionados com as mudanças das políticas 

educacionais de Portugal. Processo educacional que começa com a ação dos padres 

e missionários e tem seu auge com os Jesuítas até 1759, dando lugar ao período de 

regência do Marques de Pombal até 1792, quando o rei Dom João VI e sua família 

fogem de Portugal para o Brasil, deixando a metrópole europeia as mãos do povo e 

dos franceses, o que relega as propostas educativas para Angola em uma situação 

de stand by com pequeníssimas mudanças que, até aquele momento, junto com os 

períodos anteriores pouco ou nada fizeram para o efetiva ensino em Angola, ensino 

que poderia levar à esse ideário de educação e civilidade. 

O período que seguiu se mostrou como uma mudança positiva de rota 

no processo educativo para os territórios do ultramar português, através do trabalho 

de Joaquim J. Falcão e para Angola em especial com o trabalho de Luís Augusto 

Rebelo da Silva. Silva Neto (2005) afirma esse período ao dizer que: 

O ano de 1845 foi o marco na história da educação. Acontece a organização 
do ensino primário em Angola. O ministério e secretaria de estado dos 
negócios da marinha e ultramar, sob comando de Joaquim José Falcão, 
pública o decreto de 14 de agosto de 1845, que organiza o ensino primário 
nas colônias, estabelecendo um conselho inspector em cada uma delas, 
escolhido pelo governo de Lopes de Lima (SILVA NETO, 2005, p. 115). 

 

Essas mudanças nas políticas educativas para as províncias 
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ultramarinas foram motivadas pela necessidade de apresentar incentivos aos 

portugueses que estavam na metrópole a se mudarem voluntariamente para essas 

colônias. Havia um grande número de europeus que residiam em território angolano, 

lá fora por atos de degredo, mas depois da Independência do Brasil (1822), as 

atenções se voltam para a África, em especial para Angola e Moçambique, territórios 

antes legados ao segundo plano (servindo apenas como “lavoura” de mão de obra 

escravizada para as plantações em terras brasileiras), agora seriam alvo de políticas 

de educação mais efetivas tanto para brancos como negros, portugueses e 

angolanos18. 

Depois desse período de política educacional surge o período 

salazarista que avança na implantação do ensino secundário livre para todos 

(entendendo que esse “livre para todos” se aplica apenas à letra da lei uma vez que 

na prática cotidiana a maioria dos indígenas não tinham acesso à sala de aula ou a 

algum tipo de instrução mais especializada de acordo o que os decretos leis 

estabeleciam), mas registra um retrocesso quanto às atitudes concretas de 

possibilidades de universalização do sistema educativo em território angolano. Ainda 

que as agências missionárias protestantes dedicassem atenção especial para a 

instrução dos nativos (provavelmente essa postura se justificava em virtude desses 

missionários não serem em sua maioria portugueses) esse período é marcado por um 

abrandamento nos processos educativos. 

A título de resumo, ao analisarmos os dados historiográficos que 

tratam da história desses mais de 400 anos da presença e implementação do modelo, 

valores e sentidos da educação de Portugal, por mais de 300 anos de um sistema 

educativo que primeiramente ignorou completamente as instituições autóctones e 

seus modos educativos, a grande maioria dos envolvidos nos processos educativos 

pouco ou nada valorizaram as línguas nativas e toda a cultura que ambas (modos 

educativos e línguas Bantu) representavam. E por último, mas não menos importante, 

boa parte desses cerca de 300 anos de longos processos educativos priorizou-se os 

europeus, alguns poucos nativos, ligados de alguma maneira com os interesses dos 

colonizadores ou as instituições religiosas. A grande maioria da população angolana 

ficou sem acesso efetivo ao sistema educativo, que segundo os próprios anseios 

desses colonizadores, desde os dias de Diogo Cão até os dias atuais na realidade 

angolana. 

 
 

18 Passamos a usar as palavras “Angola” e “angolanos” por que a época esse território já era assim designado 

(território que era antes parte do Reino do Kongo) uma vez que desde o ano de 1575 e 76 devido ao rompimento 

de subordinação do rei do Ndongo e a subsequente fundação da cidade de São Paulo de Assunção de Loanda 

passam a identificar ou descrever a região e os nativos como Angola e angolanos respectivamente. 
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Portanto, desde os dias de N’tinu Wene e N’gola Mussiri, reis 

fundadores do Kongo e N’dongo, os povos Bantu que se instalaram e formaram a 

atual Angola tinham suas próprias línguas que não apenas serviam como meios de 

comunicação, mas eram figurações interdependentes às dimensões políticas, 

espirituais, sociais e outras realidades inerentes à vida que eram acessadas por meio 

daquelas línguas e essas juntos com a participação central da família, no seu sentido 

próprio dos africanos. O fato é que iam constituindo figurações educativas para seus 

povos, até a chegada dos portugueses e os tensionamentos que foram ocorrendo 

naquele território por causa dos valores e visões de vida e educativas que eram 

bastante diferentes. 

Enquanto que para os Bantu de Angola, até a chegada dos 

portugueses a educação era um processo fruto da realidade quotidiana, onde a 

família, as crenças, fábulas e mitos criadores eram repassados de uma geração para 

outra através de estruturas tradicionalmente consagradas como “escolas”, a chegada 

dos europeus portugueses inseriu, ora de modo amistoso e outras vezes (na grande 

maioria) de modo bastante violento, naquele ambiente já bastante plural, elementos 

alheios aos africanos mas considerados “civilizados”. E por isso, instrumentos 

“civilizadores” para aqueles europeus, ainda que essa civilidade acarreta-se um alto 

preço para aqueles africanos, preço que até o presente o angolano ainda tem que 

lidar. 

Com a inserção do sistema educacional português nas práticas 

educativas angolanas com os pressupostos de que seu método, metodologia e 

conteúdos eram melhores que os praticados pelos povos angolanos para seu próprio 

povo, o que se constituiu naquele momento como um ato de descivilização uma vez 

que as práticas daqueles povos já constituíam uma estrutura funcional de educação 

para os povos daqueles reinos, de acordo com suas peculiaridades locais. Um 

processo educativo que não toma em consideração os valores culturais, linguísticos 

e a cosmovisão particular do local e dos autóctones se enquadra dentro de uma 

estrutura violenta de descriminação.   
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4 DESCIVILIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO DE PORTUGAL EM ANGOLA: O 

“REVERSO DA MOEDA” 

 
Desde o Infante Dom Henrique de Portugal (1460-1488), esforços 

humanos, económicos e militares foram empreendidos com o fim de alargar as 

fronteiras territoriais e consequentemente comerciais de Portugal com as outras 

regiões do mundo, para assim aumentar seu poder diante de outras nações europeias. 

Essa ambição de poder tem sido apontada como a maior, mas não a única, razão para 

que aquela pequena nação europeia se lançasse de modo inovador a rasgar as águas 

dos Oceanos para terras, povos, culturas, perigos e encantos desconhecidos. Da 

perspetiva histórica portuguesa, como a de Santos (1998), duas outras motivações 

impulsionaram os navegadores para terras distantes do mediterrâneo europeu: a 

civilização dos povos bárbaros ou selvagens e a missão evangelizadora de espalhar 

a fé cristã, “religião verdadeira”. 

E foi apoiado nessa crença de que recaia sobre os lusitanos a tarefa 

de civilizar os africanos, americanos e asiáticos. Para uma reflexão sobre o 

empreendimento civilizador de Portugal, além da perspetiva eliasiana, recorremos de 

modo pontual as leis, decretos e outros documentos legais que foram usados ao longo 

dos anos no território da atual Angola para a implementação da pretendida civilização 

portuguesa sobre os povos Bantu angolanos. 

Com esse enfoque houve violência cultural, simbólica e física que 

eram consideradas justificáveis pelo governo português em relação aos africanos e 

patentes naqueles dispositivos legais. Para Santos (1998, p. 8), “A expansão 

portuguesa através do mundo desconhecido, mas de maneira muito particular na 

África e na América, só se pode compreender, só se justifica e explica pela acção 

civilizadora que foi realizada ou que pretendeu realizar, em benefício dos moradores 

dessas regiões”. Assim, a pergunta de partida é o que é a civilização? 

Em sua obra sobre a mudança dos habitus e comportamentos dos 

franceses, ingleses e alemães, a que chamou de processo civilizador, Norbert Elias 

usa a palavra civilização não no sentido (exclusivamente) antropológico que identifica 

certo povo com sua cultura característica como uma civilização (a civilização dos 

Maias ou Astecas, dos Gregos, etc.) ou ainda o grau de complexidade (de modo 

estrito) tecnológico que certo sociedade alcançou, mas, ele, como destaca Ribeiro 

(1989), deixa vincado que sua busca estava em entender “como os homens se 
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tornaram educados e começaram a tratar-se com boas maneiras?” (ELIAS, 1994, p. 

9). 

Na sua obra, civilização passa muito mais pelo domínio que esses 

homens passaram a ter sobre seus impulsos (os naturais) por causa dos 

relacionamentos interdependentes que precisavam estabelecer uns com os outros, e 

como que uma “segunda natureza” que faz com que indivíduos com interesses 

individuais no social, porém convergentes e divergentes, nalgum ponto, decidem 

tratar-se de modo mais cordial, mesmo que isso implique a adoção de atitudes que 

são contrárias à sua natureza, mas favoráveis as teias da interdependência. 

Civilização na teoria eliasiana lida de modo muito intrínseco com o domínio da 

violência nas relações sociais por causa da interdependência que a vida em sociedade 

nos impõe. 

Elias identifica com sua pesquisa a direção que esse processo 

civilizador foi tomando ao longo dos anos. Uma mudança sem um planejamento prévio 

mas que apresentava uma certa ordem ou proposição – o domínio das pulsões em 

nome de relações mais pacíficas, que aconteceu influenciada pelo controle que era 

exercido uns nos outros quanto as (novas) regras de convivência que se iam 

estabelecendo – num processo de interdependência, evoluindo para um estágio em 

que os próprios indivíduos exerciam em si mesmos um autocontrole emocional, 

reforçado pelos sentimentos de vergonha e repulsa, propiciando assim que aqueles 

comportamentos e sentimentos mais básicos fossem “progressivamente excluídos do 

palco da vida comunal” (BRUNO, 2017, p. 10). 

Mas tanto o controle que era exercido uns sobre os outros, como o 

próprio autocontrole que cada um exercia sobre si mesmo, não eram suficientes para 

transformar guerreiros em cortesãos. Era preciso uma estrutura mais sólida e 

convergente que concentrasse em si o “direito” de coordenar o coletivo e exercer a 

violência quando necessário; surgindo assim o poder central que se torna a força 

monopolizadora e “legítima” para o exercício da violência necessária ao convívio 

social. Elias diz que: 

Ao se formar um monopólio de força, criam-se espaços sociais pacificados, 
que normalmente estão livres de atos de violência. As pressões que atuam 
sobre as pessoas nesses espaços são diferentes das que existiam antes [...]. 
Nelas o indivíduo é protegido principalmente contra ataques súbitos, contra a 
irrupção de violência física em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, é forçado a 
reprimir em si mesmo qualquer impulso emocional para atacar fisicamente 
outra pessoa. As demais formas de compulsão que, nesse momento, 



103 
 

 

prevalecem nos espaços sociais pacificados modelam na mesma direção a 
conduta e os impulsos afetivos do indivíduo (ELIAS, 1993, p. 198). 

 

Mennell, ao escrever sobre os processos descivilizadores na 

perspetiva eliasiana, começa afirmando que “os processos de descivilização são o 

inverso dos processos de civilização” (MENNELL, 2010, p. 163). Ele foca exatamente 

na, antes mencionada, direção que os processos civilizacionais tomam e como as 

forças atuantes naquele determinado tecido social vão se comportar gerando um 

crescimento do afrouxamento dos sentimentos e comportamentos que freiam os atos 

de violência (seja a violência praticada contra indivíduos em específico, ou a violência 

da guerra entre nações ou de um mesmo povo), que remontam, ou pelo menos, 

relembram, o período dos cavaleiros guerreiros de séculos passados que recorriam a 

violência contra o outro para adquirirem mais bens materiais ou simbólicos, ou mesmo 

apenas pelo prazer da violência. 

Assim, não seria de modo equivocado assumir que esse poder central 

que detêm o monopólio da violência, ao aplicar a força, ele está buscando a 

implementação da civilidade, ainda que por meios violentos. Mas tudo dentro das teias 

de relacionamentos e interdependência que aí foram se estabelecendo entre as partes 

constituintes em específicas figurações, sempre sob a égide das interdependências 

pertinentes às convergências dos interesses individuais ou coletivos que eram tecidos 

naquela determinada região. 

Ao ler os diários de viagens dos exploradores portugueses que 

estiveram em Angola, os relatos dos religiosos, comerciantes e funcionários públicos 

da coroa portuguesa sobre a ação civilizadora de Portugal nas terras dos N’golas e 

Manikongos, fica a ideia de um distanciamento do sentido do que é civilização para 

esses portugueses em relação a teoria de Elias. Para Portugal, civilizar era 

basicamente portugalizar esses povos “selvagens”; o que não deixa de ser uma ação 

civilizadora, se considerarmos civilização como essa autoimagem que determinado 

povo tem de si mesmo, principalmente em comparação com outro povo. 

Mas como dito anteriormente, o conceito de civilização acontece 

sustentado pelas relações interdependentes que são ao mesmo tempo convergentes 

e conflituantes, de acordo o equilíbrio que a balança de poder apresentar, uma vez 

que esse poder ele não é apenas tomado a força, mas é fruto das relações – o poder 

é relacional – ao menos primariamente. Relações interdependentes que ficam 

claras 
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segundo relatos portugueses e angolanos a respeito das primeiras décadas das 

relações entre Portugal e os reinos africanos na região de Angola. 

Por isso, não é desleal, nem anacrônico, falar da violência na 

implementação da civilidade portuguesa em Angola uma vez que de acordo com a 

teoria de Elias sobre os processos civilizadores a direção desse processo buscava 

uma supressão da violência física em favor de estados de relacionamentos mais 

pacíficos, ainda que intermediado por um poder centralizador marcado pelo uso da 

força. 

O que se tem registro do que ocorre em terras africanas é um encontro 

que inicialmente se estruturou em relações amistosas e comerciais com interesses 

plurais, de ambos os lados, mas que depois evoluiu para estados de desequilíbrio 

intenso de poder opressor e violência, marcada principalmente ao nível mais geral na 

substituição dos poderes centrais africanos dos povos Bantu, Kikongos, Ambundos, 

Ovimbundos, Tchokwés e entre outros, para um poder central, português. Isto é, 

embora os portugueses nos primeiros contatos tenham trilhado caminhos relacionais 

mais comedidos, de acordo os interesses africanos, logo assumem uma postura mais 

belicosa, constituindo-se num governo ilegítimo na visão daqueles africanos. 

“Desde muito cedo Portugal tomou consciência de, a pouco e pouco, 

ir alargando os domínios temporais, dilatando o Império, e também os valores 

espirituais, difundindo a Fé (SANTOS. 1998, p. 8). Essa postura de Portugal pode ser 

compreendida com base nessa premissa de que eles eram os civilizados e os demais 

incivilizados, tal como Elias aponta quando diz que o conceito de civilização está 

intimamente ligado a autoimagem que alguns países europeus têm de si mesmos. 

[...] se examinamos o que realmente constitui a função geral do conceito de 
civilização, e que qualidade comum leva todas essas várias atitudes e 
atividades humanas a serem descritas como civilizadas, partimos de uma 
descoberta muito simples: este conceito expressa a consciência que o 
Ocidente tem de si mesmo. Poderíamos até dizer: a consciência nacional. Ele 
resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dais ou três séculos se 
julga superior a sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas 
"mais primitivas". Com essa palavra, a sociedade ocidental procura descrever 
a que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: a nível de sua 
tecnologia, a natureza de suas maneiras, a desenvolvimento de sua cultura 
científica ou visão do mundo, e muito mais (ELIAS, 1994, p. 23). 

 

Santos diz ainda que: 

Desde muito cedo Portugal tomou consciência de, a pouco e pouco, ir 
alargando os domínios temporais, dilatando o Império, e também os valores 
espirituais, difundindo a Fé. Luís de Camões, que viveu e escreveu a sua obra 
principal em pleno século XVI, começa o seu poema admirável salientando 
estes dois pontos. E não deixaria de dar apenas a imagem do pensamento 
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colectivo, fixando-a em síntese lapidar, pois não pode sustentar-se que tenha 
sido ele a criar o conceito, que depois se expandisse e generalizasse [...] 
Pode, portanto, afirmar-se que a tarefa educativa e civilizadora de Portugal, 
em relação a Angola, começou com a primeira viagem de Diogo Cão. 
Positivamente, não foi imposta, foram os naturais, as populações silvícolas, 
que a assimilaram, vendo nisso vantagens evidentes (SANTOS, 1998, p. 8-9). 

 
A teoria de Elias reforça o entendimento de que civilização muito mais 

do que tecnológica, científica, cultural ou quaisquer outras categorias que se possam 

mensurar em termos comparativos entre povos diferentes, tem muito a ver com esse 

componente social, o tratar uns aos outros com cordialidade. E é com essa mesma 

compreensão da teoria que Mennell (2010) fala sobre O reverso da moeda e faz uma 

defesa da teoria eliasiana quando acusada de omissa sobre a violência que se impôs 

nos, considerados, atos civilizadores. 

A teoria eliasiana sobre o processo civilizador estava tratando de 

entender a direção que os afetos e as pulsões humanas foram tomando desde os dias 

da corte de Luís XIV da França até a formação das sociedades industrializadas do 

século XIX no aplacar da violência ou pelo menos na monopolização da violência na 

figura do governo estatal. E, para tal modos, habitus e até mesmo culturas foram se 

transformando por meio de muitas tensões ao longo de um processo histórico. 

Guardadas diferenças, esse semelhante processo acontece de modo 

aparente em Angola com a presença portuguesa. Aparente, pois, o diferencial entre a 

civilização dos valdenses, gauleses, bretões e outros povos que constituíram a França 

em relação aos Kikongos, Ambundos, Ovimbundos e demais povos africanos foi 

implementada por um grupo social diametralmente oposto a eles em termos culturais 

e com uma clara distinção a partir de critérios raciais e não apenas, por exemplo os 

relacionados a região de origem ou ascendência familiar. 

No caso dos países europeus, foi uma civilização intracultural (sem 

ignorar as diferenças linguísticas e culturais dos diferentes grupos ou tribos) ou quase 

que horizontal, ao menos em termos de perceção, pois o que se desejava era a 

instalação daquela segunda natureza, no caso africano a civilização era entendida 

como uma ação não apenas para inculcar uma segunda natureza naqueles africanos, 

mas aquela adoção de novos habitus criaria pessoas de uma segunda classe, pois os 

pressupostos ideológicos portugueses admitiam a possibilidade de emancipação a 

humanização (ou humanidade) dos negros pela adoção dos seus hábitos. Na França 

o resultado ideológico aceitável era uma segunda natureza, em Angola, para Portugal 
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essa civilização produziria pessoas de segunda classe – os negros e mestiços, como 

fica claro nas leis e normas jurídicas adotadas durante o tempo colonial. 

O que se pretendia uma ação civilizadora, por Portugal, sobre os 

povos angolanos, por volta de 1576 com a fundação da cidade de Luanda e a 

implementação mais efetiva de ações que visavam a colonização de outros territórios 

mais afastados da região litorânea, começou a tomar outros contornos opostos à ideia 

de civilização da teoria eliasiana, a começar pela instauração de um poder 

centralizador contrário aos valores e costumes vigentes entre aqueles povos Bantu 

por mais de dois séculos. Esse processo continuou forçando a balança de poder em 

direção centrípeta aos valores e às culturas nativas daqueles africanos, 

exemplificados pelos decretos leis e as diretrizes que as missões civilizadoras 

instaladas por Portugal, enquanto iam se fortalecendo como a força colonizadora e 

escravista no território africano, foram implementando, recorrendo sempre ao uso da 

violência, fosse a resistência dos nativos aos projetos lusos, fosse para 

descaracterizar, proibir ou mesmo destruir certas práticas sociais de cunho religioso 

ou não daqueles Bantu. 

Destaca-se que a designação “missões civilizadoras” era atribuída as 

instituições religiosas que estavam instaladas no território angolano e que se 

dedicavam exclusivamente ao ensino escolarizado dos povos aborígenes, fosse esse 

ensino religioso (pela catequese) ou das primeiras letras. A descivilização dos povos 

Bantu se daria por meio de processos educativos segundo a visão lusitana. O próprio 

processo civilizador como apresentado por Norbert Elias admite, em grande maioria 

para sua implementação, a substituição ou aglutinação de determinada cultura por 

outra. Foi assim no caso dos franceses, ingleses e alemães enquanto migravam das 

práticas mais intrínsecas dos instintos e impulsos humanos para posturas, modos e 

sentimentos mais de poder performáticos e que empurravam para os porões do 

subconsciente as posturas antes naturais, trocadas por outras consideradas mais 

adequadas. 

A ação de civilização aos moldes portugueses em Angola alcançou tal 

nível que para a grande maioria da população das regiões urbanas de Angola o 

português é a única língua veicular ao tempo que alguém que se comunica com 

dificuldades nessa língua e tem mais facilidade nalguma língua regional é tido por 

inculto, incivilizado, atrasado, ao invés de ser visto como, apenas, pertencente a um 

grupo etnolinguístico específico daquela região. A situação é tal que o estranho ou 
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irregular se tornaram, na maioria das regiões urbanas19 de Angola, aqueles que 

preservaram a cultura milenar dos ancestrais, ainda que tenham acompanhado o 

movimento que direcionou a uma maior economia dos afetos ao mesmo tempo que 

incorporou (aculturou) uma grande parcela do ethos português e tal processo não foi 

de forma alguma pacífico, mas algumas vezes extremamente brutal. Um dos 

resultados pode ser visto nos dados do INE (2014) que apresenta em termos 

estatísticos que mais de 62,3% da população angolana vive nas regiões urbanas e 

refletem em seu cotidiano, muito mais, os modos e sentidos da portugalidade em 

relação aqueles que são próprios de suas etnias regionais. 

 
 

4.1 A VIOLÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DA CIVILIZAÇÃO PORTUGUESA EM ANGOLA 

 

 
Ao falar sobre a chegada e permanência da primeira caravana oficial 

de portugueses em 1560, como representantes oficiais da coroa portuguesa, a convite 

do soberano do Reino do Ndongo, do fidalgo Paulo Dias de Novais e os missionários 

que o acompanhavam na região dos Ambundos, Santos (1998) reproduz a visão que 

aqueles religiosos tinham de si mesmos em relação aos povos africanos, pois se 

entendiam superiores em relação aos povos africanos. Essa comitiva vai por algum 

tempo ficar na condição de prisioneiros do potentado Bantu, de acordo com o relato 

dos próprios. Pois, o N’gola que havia pedido a presença deles já havia morrido e o 

filho que assumiu o trono no seu lugar não via com bons olhos as relações comerciais 

e políticas que os lusos mantinham com o Reino do Kongo. Ele registra que o Padre 

Francisco de Gouveia entendeu que até o tempo de prisão naquela região foi 

proveitoso uma vez que: 

Embora tivessem já anteriormente tomado contacto com os portugueses, a 
presença tão prolongada da missão enviada pelo monarca português teve 
como consequência lógica que a superioridade da cultura europeia se 
acentuasse e impusesse aos olhos dos naturais (SANTOS, 1998, p. 30). 

 
 
 
 
 

19 Destacar que por causa do longo período da guerra civil em Angola, as regiões rurais foram ficando 

despovoadas, pois era ali onde os conflitos armados eram mais intensos e onde as populações autóctones se viam 

menos salvaguardadas. Tal situação causou um colapso econômico muito grande tornando a agricultura, pecuária 

e outras atividades ligadas ao campo uma realidade ineficiente para o próprio mercado interno, e fazendo das 

cidades capital (de províncias e do país) lugares onde era possível pensar em sobrevivência. 
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Esse mesmo Paulo Dias de Novais vai retornar a Angola na 

companhia de centenas de soldados, degradados, missionários e algumas famílias 

portuguesas para estabelecer uma base luso entre os Ambundos e efetivar ações 

mais colonizadoras na região dos N’golas. E em a 25 de janeiro de 1575, ele chega a 

Foz do Rio Cuanza e funda a cidade de Luanda e junto com ela são lançadas as 

fundações das ações colonizadoras de Portugal naquele território africano. Sempre 

impulsionados, além dos interesses comerciais, pela crença naquela superioridade de 

que se referiam os padres e demais portugueses que a mais de 100 anos já estavam 

permeando aquela região, ainda que a época estivessem muito mais familiarizados 

com a região do Reino do Kongo, como superiores e mais evoluídos do que os nativos 

africanos. Recuperando a visão que a primeira comitiva a chegar nas terras do 

N’dongo tinha a respeito daquele encontro cultural, Santos compreende: 

Não é possível imaginar que as populações locais, reconhecendo a 
superioridade de conhecimentos dos portugueses, deixassem de absorver 
influências, que a sua curiosidade deixasse de procurar explicações para 
coisas e fenómenos de que tinham visão bem diferente (SANTOS, 1998, p. 
32). 

 

De Paulo Dias de Novais, que foi o primeiro governador-geral e 

também Donatário do Estado Colonial de Angola entre 1575 a 1588, até o governo de 

Joaquim Inácio de Lima, que durou apenas um ano (1821 à 1822) e tendo sido 

sucedido por uma Junta Governativa muito provavelmente devido à Independência do 

Brasil20, as ações de Portugal nesse território eram muito mais de implementação de 

pequenos colonos de famílias brancas e fortemente voltadas às atividades comerciais, 

fossem elas com os africanos internamente ou pelo comércio de vidas com a 

escravidão para as américas, do que de uma civilização daqueles africanos. 

Civilização essa que encontrava bastante entraves por, pelo menos três razões 

diferentes. Primeiro, devido à barreira linguística e cultural entre europeus e africanos. 

Em segundo, por causa dos governos que já existiam na região e que se constituíam 

uma barreira constante para a expansão da presença portuguesa, sempre que os 

intentos destes não coadunavam com os dos portugueses. E por fim, em terceiro, 

também por causa das flutuações políticas que aconteciam em Portugal devido à 

 
 
 

20 A Independência do Brasil assinalou um período de grande rutura para Portugal, uma vez que o Brasil era o 

destino da maioria dos navios negreiros que saiam da baia de Luanda e que rendiam altas somas em dinheiro 

para a corte portuguesa e todos os demais ligados ao tráfico de escravos – membros da corte portuguesa, 

religiosos particulares e a própria igreja católica portuguesa, os governadores de Angola e Brasil, entre outros. 
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mudança de um rei e com ele a mudança dos objetivos traçados para os territórios 

africanos sob seu domínio. 

Maria Neto (1997), ao falar sobre as ideologias, contradições e 

mistificações da colonização de Angola no século XX, repara que é necessário fazer 

uma distinção clara do que eram as ideologias, as doutrinas e as políticas coloniais 

portuguesas naquele território africano para se entender melhor como foi a atuação 

colonial de Portugal. Ela apresenta o encadeamento dessa colonização a começar 

pelas ideias filosóficas e políticas que: 

[...] produziu um conjunto de convicções básicas que impregnaram a maneira 
de ver o mundo e as atitudes individuais e colectivas de diferentes grupos 
sociais. Essa ideologia, centrada na superioridade do ‘homem branco’, 
legitimou as guerras de conquista, a exploração a favor da metrópole, a 
sujeição das maiorias colonizadas, e tornou ‘natural’ aos olhos dos 
colonizadores (e, muitas vezes, dos colonizados) a desigualdade de direitos e 
a discriminação racial (MARIA NETO, 1997, p. 339). 

 

Quanto à doutrina colonial que norteou a presença e posturas 

portuguesa em Angola, ao longo de mais de quatro séculos, Maria Neto (1997, p. 339) 

vai descrever que “a doutrina colonial dominante determinou, em cada fase, as formas 

de relacionamento económico e político entre a metrópole e as colónias, assim como 

o quadro legal em que se moviam colonizadores e colonizados”. A doutrina dizia 

respeito às posturas administrativas que estavam relacionadas com os anseios e 

orientações mais específicas do rei, do alto comissário, do governador-geral ou 

qualquer outra autoridade no comando, fosse da metrópole e/ou das colônias. 

Sobre o aspeto político colonial, argumenta Maria Neto (1997, p. 

339), “as leis e medidas político-administrativas e o modo de aplicação dessas leis, 

assim como as práticas sociais que elas ‘enquadravam’”, voltavam-se em especial 

para as terras colonizadas. Muitas dessas leis e políticas coloniais estavam assentes 

na ideologia da superioridade dos brancos em relação aos negros e por isso 

justificavam todos os tratamentos discriminatórios que as multidões autóctones dos 

países africanos eram submetidas para a desejada civilização. 
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4.2 EXCLUSÕES RACIAIS E SOCIAIS PRESENTES NAS LEIS DE ESCOLARIZAÇÃO EM ANGOLA 

 
 

 
Os territórios do Reino do N’dongo, Kongo e algumas extensões da 

Matamba eram considerados prolongamentos do território português em África, terras 

que ora eram chamadas de Províncias Ultramarinas, África Ocidental Portuguesa, 

Angola Colonial ou mesmo Angola Portuguesa. Assim tendo que lidar com a dura 

realidade da insistente presença-resistência das línguas, cultura e práticas dos povos 

africanos nesses territórios, mesmo após mais de três séculos (desde a fundação da 

cidade de Luanda que é considerado como o marco da efetivação da ação 

colonizadora de Portugal em Angola) até 1921, o governo português decide 

implementar a política de Assimilados e de Indígenas para os cidadãos negros e 

mestiços dessas províncias, como uma medida de realizar a tão desejada, ou pelo 

menos anunciada, civilização dos pretos. 

Isso se daria através de critérios pré-definidos e que mesmo sendo 

alcançados, como dito antes, não tornavam, aos olhos dos europeus, aqueles negros 

iguais a si, ainda que vestissem, falassem e se portassem como eles. É atribuída ao 

francês Arthur Girault (1865–1931) a ideia de aculturar os outros povos estabelecendo 

essas duas classes de gente: os assimilados que eram civilizados ou os que adotaram 

os modos de vida europeus (fossem da França ou Portugal, no caso), e os indígenas, 

para os aborígenes que ainda mantivessem os valores tradicionais de suas etnias. 

As ações de Portugal, para efetivação da assimilação de habitus e 

costumes portugueses pelos nativos de Angola, começam a se verificar desde os dias 

de Paulo Dias de Novais e sua tarefa de criar um assentamento com até 100 famílias 

de portugueses e permitir que estes estabelecessem contatos com os nativos a fim 

mostrarem a superioridade da cultura portuguesa aos africanos. “A finalidade imediata 

desta colonização temporã era influenciar os nativos com os costumes e a cultura de 

origem europeia, levando-os assim a assimilar voluntaria e espontaneamente a 

civilização que os portugueses se propunham transplantar para estas paragens” 

(SANTOS, 1998, p. 31). 

Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, o primeiro Marques de Sá da 

Bandeira, publicou uma portaria régia em 1856, que tinha como objetivo determinar 

ao Governador-geral da Província Ultramarina de Angola um cuidado especial com a 

educação dos filhos das autoridades tradicionais e/ou religiosas das terras sob o 
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domínio português com vistas a oferecer um ensino civilizado aqueles africanos e 

assim torna-los seus porta-vozes entre o restante do povo. 

Mais de dois séculos depois que Paulo Dias de Novais se estabeleceu 

na cidade de Luanda e por lá instalou a primeira colônia efetiva de portugueses, só no 

ano de 1845 se tem registro da instalação ou aplicação de um sistema de ensino 

público em terras angolanas. Mas mesmo assim, tal iniciativa além de ser exclusiva 

para a população branca, ela era muito aquém daquela que era ministrada na 

metrópole lusitana. As leis a época, ainda que determinassem o acesso ou a 

permissão de acesso para os negros nativos, na prática era quase impossível de se 

efetivar, pois além do ensino ser estruturado todo de acordo com os sentidos da língua 

portuguesa, aqueles nativos não eram vistos como merecedores do ensino por parte 

das populações e até mesmo da maioria das autoridades portuguesas. E a dificuldade 

de acesso à escola aumentava e escancarava ainda mais o fosso social que se vivia, 

entre europeus, assimilados e indígenas pelos próprios dispositivos legais que eram 

aplicados naquelas paragens. 

O desenvolvimento da instrução, em Angola, não satisfazia as necessidades 
da população. Defendiam-se dois tipos de ensino; um era destinado aos filhos 
de europeus e dos nativos assimilados, e outro tinha em vista as crianças 
nativas de famílias ainda em estádio considerado primitivo, quer dizer, em vias 
de se tornaram civilizadas. Os primeiros eram encaminhados para as escolas 
primárias, cujo plano de estudo era praticamente idêntico ao de Portugal, 
enquanto os segundos tinham à sua disposição as escolas-oficinas e depois 
as escolas-rurais, pelo menos em teoria. Aqueles recebiam instrução literária 
mais desenvolvida, embora muito limitada, e estes eram preparados para 
exercerem uma actividade profissional, ministrando-lhes apenas ligeira e 
rudimentar preparação intelectual, que não ía além do exame do primeiro grau 
do ensino primário, não sendo muitos os que conseguiam atingir este 
desenvolvimento (SANTOS, 1998, p. 311-312). 

 

A 11 de abril de 1933, António de Oliveira Salazar, economista e então 

presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo, promulga o Ato Colonial pelo 

Decreto n. 22.465, pelo qual afirma no artigo 2º que: 

É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica 
de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações 
indígenas que neles se compreendam, exercendo também influência moral 
que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente (DIÁRIO DO GOVERNO, 1933, p. 
650). 

 

Aqui há uma importante mudança que afeta tanto Portugal como 

todos os territórios sob o seu domínio. É a declaração em um documento oficial da 

identidade e missão de uma nação como colonizadora. Ato que pode ser uma resposta 

a pressão que Portugal vinha sofrendo das potencias europeias para o abandono dos 
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trabalhos forçados ou análogos a escravidão. Ao usar a palavra indígena, Salazar está 

introduzindo um conjunto de ações que visam aquela aculturação que sempre se 

desejou para esses povos africanos, determinando a designação de Colônia para os 

territórios sob o domínio português e inaugurando o que ele mesmo chamou de 

Império Português. 

Assim, um conjunto de políticas são promulgadas nesses países 

africanos para incentivar a adesão dos africanos ao modo de vida português e assim 

romper finalmente as barreiras que por séculos se interpuseram nesse processo 

civilizador português em Angola. Nesse decreto lei, Norton de Matos classifica os 

indígenas das, agora Províncias Ultramarinas Portuguesas, como sendo 

exclusivamente os pertencentes à raça negra, o que já se constitui a priori numa 

exclusão social visto que aqueles territórios eram considerados terras portuguesas e 

todos os seus habitantes membros dessa mesma sociedade, mas com as ressalvas 

especiais como as que abaixo enunciamos sobre os indígenas: 

Artigo 2º Consideram-se indígenas [...] os indivíduos de raça negra ou seus 
descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não 
possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos 
para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses 
[...]. consideram-se igualmente indígenas os indivíduos nascidos de pai e mãe 
indígena em local estranho àquelas Províncias, para onde os pais se tenham 
temporariamente deslocado (ANGOLA, 1954, p. 201). 

 

As ações políticas coloniais portuguesas agora adquirem um outro 

patamar, ao desfazer-se dos ideais assimilacionistas e ao criar leis que pareciam 

comtemplar mais e melhor os povos africanos de suas colônias. O que poderia ser 

considerado como uma postura mais humanizante ou respeitosa quando na realidade 

Portugal queria apenas dar legitimidade ao seu domínio nos territórios africanos dos 

quais reclamavam propriedade, por causa das pressões que sofriam desde a 

Conferência de Bruxelas (1976) e depois de Berlin (1884) que demandavam o 

cumprimento dos tratados abolicionistas e mais humanizantes pelos processos 

civilizadores desses povos europeus em suas feitorias africanas. 

O primeiro ponto, do terceiro artigo sobre os indígenas, fazia a 

ressalva e confirmação da afirmação feita antes ao estabelecer que “a 

contemporização com os usos e costumes indígenas é limitada pela moral, pelos 

ditames da humanidade e pelos interesses superiores do livre exercício da soberania 

portuguesa” (ANGOLA, 1954, p. 201). O artigo 4º desse decreto colonial dizia que: 
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O Estado promoverá por todos os meios o melhoramento das condições 
materiais e morais da vida dos indígenas, o desenvolvimento das suas 
aptidões e faculdades naturais e, de maneira geral, a sua educação pelo 
ensino e pelo trabalho para a transformação dos seus usos e costumes 
primitivos, valorização da sua atividade e integração activa na comunidade, 
mediante acesso à cidadania (ANGOLA, 1954, p.202). 

 

Ao tempo que alterava princípios relacionados com o trabalho e a 

remuneração, esse mesmo decreto ainda mantinha a exclusão do sistema geral de 

ensino público para as populações negras que não haviam demonstrado pela língua 

e os habitus terem adotado o estilo português de viver, que são descritos como 

indígenas, em comparação aos assimilados, que eram em sua maioria pessoas 

mestiças Os mestiços são filhos, na sua maioria, de um pai branco e uma mãe negra, 

e que, por causa do pai ser português, tinham mais chances econômicas e sociais de 

ter acesso à instrução escolar que fosse além da primária. Restando para a grande 

maioria dos nativos, negros, apenas o acesso à escola primária e a possibilidade de 

servir como empregado de algum cidadão português, como se pode verificar pelo 

conteúdo do sexto artigo: 

O ensino que for especialmente destinado aos indígenas deve visar aos fins 
gerais de educação moral, cívica, intelectual e física, estabelecidos nas leis e 
também à aquisição de hábitos e aptidões de trabalho, de harmonia com os 
sexos, as condições sociais e as conveniências das economias regionais 
(ANGOLA, 1954, p. 202). 

 

Ainda que o documento anulasse ou reformulasse algumas leis que 

tratavam das políticas de assimilação, mas o sentido de assimilados ainda estava 

muito presente naquela sociedade. Os africanos continuavam a ser divididos, em 

importância, a partir do quanto de Portugal e sua cultura demonstrassem ter 

incorporado, e tal tabela classificatória não era para ascender a condição de igualdade 

com as pessoas brancas, mas para uma ascensão na condição de serviçal. Por isso 

o conteúdo das leis que regulavam inclusive o acesso desses negros ao sistema 

educativo, além de criarem uma série de obstáculos para o acesso ao sistema de 

educação pública, a formação que eles recebiam era para prepará-los para serem 

melhores serviçais, capazes de se comunicar em português, realizar as operações 

básicas de cálculos e adquirirem comportamentos, em ambiente públicos, 

considerados mais adequados pelos senhores brancos. 

Adicional a esse quarto artigo, outros tantos artigos desse decreto lei 

em especial, e outros tantos dispositivos legais, vão indicar uma possível preocupação 

especial com esse processo civilizacional que poderia elevar, finalmente, depois de 
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muitos séculos, aqueles negros a uma nova condição. Isso ainda que diferente dos 

brancos europeus, mas tais leis eram mais para representar diante dos outros países 

o compromisso que Portugal não queria assumir. 

As políticas assimilacionistas implementadas nas colônias africanas 

eram anuladas com o Ato Colonial do governo salazarista. Mas, com algumas 

ressalvas, em especial nos direitos políticos e educacionais que esses, agora 

indígenas adquiriam, tal como serem elevados aquela condição de assimilados 

confirmados pela entrega de um certificado ou alvará de assimilado. Isto é, depois que 

esse, antes indígena, atingia 18 anos, aprendia a ler, falar e escrever bem em 

português, e seus hábitos e opções religiosas se parecessem com os dos 

portugueses. Isso mesmo que ainda que houvesse brancos vivendo em Angola e 

fossem analfabetos, logo esses não seriam considerados nem para a assimilação, 

muito menos como indígenas. 

Esse Ato Colonial ao tratar dos assuntos relacionados com os 

indígenas foi estruturado em 4 capítulos que tratavam: do estatuto de quem eram os 

indígenas portugueses, da situação jurídica inerentes a esses indígenas. Tratava 

ainda da extinção da condição de indígena e a ascensão a condição de cidadão, e por 

fim a data e a forma de execução do estatuto. Porém esse documento legal era muito 

mais uma peça publicitária do que uma declaração fidedigna de intenções e práticas 

do governo português para suas províncias ultramarinas. “A transição da situação de 

indígena para a de não indígena faz-se através da emissão de um certificado ou alvará 

de assimilação” (SILVA apud AFONSO, 2016 p.76). 

Essa política racial discriminatória do indígenato, com as posturas 

assimilacionistas, se estendeu até o período que se acendem no continente, em 

especial nos países ao sul do Saara, as chamas de nacionalismo e lutas por 

independência. Assim “a legislação sobre o indígena e a assimilação foi se alterando 

ao longo da primeira metade do século XX, até atingir o seu ponto mais alto de 

rompimento, com o início da Luta de libertação Nacional em Angola, em 1961” 

(AFONSO, 2016, p. 76). Com a Independência oficializada o processo histórico de 

construção de uma nova identidade do que era Angola e do que era ser angolano é 

potencializado a um novo nível com figurações, interdependências, fluxos e refluxos 

de poder e novos e velhos habitus sendo sedimentados. Há indicadores daquele 

processo civilizador que desejava naturalizar uma segunda natureza, por meio de um 
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processo descivilizador pela destruição da natureza inata dos povos bantu de Angola, 

mas isso é temática para estudos futuros. 

Em retrospeto quando olhamos para o encontro entre portugueses e 

os habitantes do reino do Kongo desde o ano 1482, o processo de (des)construção 

da identidade dos bantus que formaram a atual Angola sob o argumento, por parte 

portuguesa, de civilização e de resistência por parte dos africanos, podemos concluir 

a partir da perspetiva das continuidade e descontinuidade daquelas bases 

apontadas na terceira parte deste trabalho, podemos identificar claramente os 

elementos da teoria eliasiana ora descritos no processo de formação da educação 

daqueles povos e por que não dizer de sua própria identidade. 

As direções que as teias de interdependências que se formam 

naquela determinada figuração social, tal como Norbert Elias aponta em sua teoria 

podem ser percebidas ao lermos os registros historiográficos que falam dos períodos 

de negociação e até mesmo de parcerias em empreitadas militares e outras 

situaço8es quando sobre a ação civilizadora, ou colonizadora, ou exploradora, ou de 

intercambio que Portugal manteve com os povos de Angola por mais de 4 séculos. 

Processo de longa duração com mudanças não planejadas mas que 

tomaram uma determinada direção, é a proposição apresentada por Norbert Elias 

em sua pesquisa a respeito das mudanças que resultaram nas sociedades 

europeias da modernidade. No caminho dessa nova direção distintas figurações 

foram surgindo onde, tanto indivíduos como sociedade  foram criando teias de 

interdependência de acordo com as demandas das partes, isso tanto por processos 

de diferenciação ou integração dos membros de tais estruturas sociais. 

Na teoria eliasiana, e mais particularmente em sua obra sobre o 

processo civilizador, essas mudanças ocorrem tanto ao nível individual nos aspetos 

psicológicos como de um modo mais amplo nas questões sociogenéticas. Um bom 

exemplo das mudanças e permanências que ocorreram a partir do encontro entre 

portugueses e os povos do então reino do Kongo podem ser observadas, como 

apontadas anteriormente nas questões linguísticas, familiares e estruturas 

educativas que regiam a vida dos povos africanos. 

Na teoria eliasiana a direção do processo civilizador é para uma 

maior economia das pulsões e instintos naturais em especial aqueles que 

resultavam em ações violentas, tudo em nome de uma maior conformidade par ao 

convívio social. Na realidade de Angola e dos povos angolanos dizer que a intenção 

do processo civilizatório de Portugal em Angola, tem aspetos singulares, pois se do 

lado português o entendimento era do serviço de ensinar ou incutir valores menos 
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bárbaros, do lado africano o nosso entendimento enquanto pesquisador e parte da 

cultura em análise a direção que esse encontro dá aos povos africanos foi bastante 

desconstruidor, em especial no período dos tráficos negreiros e da colonização dos 

povos angolanos visto que a partir de pressupostos racistas aquela civilização era 

levada a cabo. Muitas coisas mudaram, mas outras tantas resistiram ao tempo e as 

pressões e opressões no decorrer dos anos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As teorias de Norbert Elias e seu papel para as ciências sociais e 

humanas têm se provado cada vez mais relevante para diferentes campos do saber. 

Elias inaugurou uma abordagem para o entendimento da mudança nos afetos e nas 

dinâmicas dos relacionamentos sociais e comportamentos dos indivíduos que 

resultaram nos Estados Moderno, do século XV até os Estados Liberais, tomando 

como amostra três países europeus – França, Inglaterra e Alemanha. Sua teoria inova 

ao asseverar que de fato aconteceram várias mudanças a longo prazo no controle dos 

afetos e das pulsões dos homens e tal mudança foi na direção de uma maior economia 

daqueles afetos com vistas a diminuir ao máximo possível os incidentes violentos ou 

comportamentos considerados menos aceitáveis, belos ou higiênicos para o ambiente 

comum. 

Elias entende então que tal mudança não ocorreu, nem num curto 

tempo da história daqueles povos em específico, nem houve forças ou o controle 

propositivo de determinado indivíduo, nobre ou plebeu, para que elas ocorressem. 

Mas foram as dinâmicas relacionais, até certo ponto, autônomas, das 

interdependências que iam se estabelecendo naquelas sociedades, por causa do 

aumento da diferenciação e integração dos atores daquela trama, que foram gerando 

novas figurações que exigiam um maior controle desses instintos naturais, fosse pela 

instalação no indivíduo de mecanismos de autocontrole ou pela concentração e 

exclusividade permissiva da aplicação da força por determinado órgão central – o 

Estado. 

O ponto é que os afetos e a livre expressão da violência foram 

mudando e dando lugar a uma nova natureza que cada vez mais foi se tornando o 

modelo e se amalgamando no habitus, fosse dos indivíduos como da sociedade 

enquanto realidades que partilham e criam teias de interdependência com momentos 

de aproximação e afastamento sempre em direção dessa uniformização. Isso é 

observado por Elias nas relações que se estabeleciam tanto na corte do Rei Sol como 

na Intelligentsia alemã. Para tanto, destaca-se o lugar do exercício de poder nas teias 

de interdependências que foram se estabelecendo, uma vez que na teoria de Elias o 

conceito de poder é relacional e não uma realidade absoluta que alguém tem e outros 

estão destituídos dele, logo os Estados Moderno tiveram lugar naquele longo 
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processo de conformação de comportamentos e sentimentos, conduzidos pela 

vergonha e repulsa. 

Enquanto que no caso dos países europeus retratados na teoria 

eliasiana as mudanças lá registradas não aconteceram por causa de uma colonização 

ou condução específica e programada por uma entidade específica e nem pela 

imposição ou intromissão estrangeira de modo escravista ou imperialista, mas foram 

as dinâmicas sociais e os movimentos de interesses e desinteresses internos que 

deram o rumo e ritmo aquele processo. Já no caso do que aconteceu nos reinos 

africanos do Kongo, N’dongo, Matamba, Kassanje e outros pequenos estados 

autônomos, essas mudanças apontadas, como no caso das línguas faladas naquele 

território africano - Bantu, aconteceram sob a condução de uma força central e com 

uma colonização violenta, na maior parte do tempo, objetivando dar aquelas 

sociedades africanas (os vários povos que constituem a atual Angola) aquela mesma 

direção a partir dos valores e princípios considerados superiores em relação aos 

africanos. 

Como ficou demonstrado na dissertação, a temática eleita é muito 

específica, visto não haver registro, até a conclusão deste trabalho, de pesquisas 

acadêmicas que tenham se proposto a fazer uma leitura da história de formação e 

educação da nação angolana considerando os elementos centrais das teorias 

eliasianas: processo, figuração e habitus. Assim essa condição já nos colocou numa 

situação desfavorável em termos de referenciais para se estabelecer um diálogo mais 

estreito a respeito dos limites e possibilidades que essa abordagem pode oferecer, 

mas ao mesmo tempo nos desafiou a contribuir com a possibilidade de apresentar 

mais um caminho de leitura da história da educação de Angola, isso considerando as 

tensões, confluências e distanciamentos que ocorrem nos relacionamentos humanos 

pensados na perspectiva temporal da longa duração, mesmo que as minúcias sejam 

por ora comprometidas. 

Por isso, ao relermos os resultados da nossa pesquisa, consideramos 

o recurso da teoria eliasiana uma alternativa potente para uma interpretação do 

processo histórico da educação dos povos africanos que constituem a atual Angola. 

Assim cremos que essa pesquisa pode contribuir com aqueles que buscam entender 

o atual quadro educacional, linguístico e político da atual Angola. 

Fica o desejo desse pesquisador que outros, que se lançarem na 

pesquisa da história da educação ou do processo escolar de Angola, possam 
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considerar os apontamentos aqui apresentados de algum contributo, seja para 

dialogar ou questionar a assertividade dos dados aqui apresentados em relação aos 

registros históricos e seus sentidos. Uma dessas possibilidades de continuidade de 

pesquisa poderia enfocar um olhar mais detido para as figurações educativas que 

foram formadas no território angolano desde a chegada dos portugueses e a 

implementação dos seus ideias em terras africanas, bem como essa inserção pôde 

estar relacionada ou não com as figurações sociais e em especial político-militares 

que acontecem no país. Ou ainda, analisar como a presença portuguesa e seu 

processo (des)civilizador estão relacionados à construção do povo angolano do século 

XX e XXI em relação à sua africanidade ou identidade africana. 
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