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Usos dos Media por Jovens Universitários de Angola. O Caso da Província de Benguela 

Por: Joaquim Domingos Freitas 

RESUMO 

O presente trabalho é pioneiro no campo dos estudos qualitativos de recepção dos media em 

Angola, na sua abordagem sobre os acessos, usos, consumos e apropriações mediáticas de jovens 

universitários angolanos, residentes na província de Benguela. Procurou-se mapear os percursos 

sociais dos jovens e aferir as suas vivências e experiências com os media e consumos culturais, no 

quotidiano. Além dos acessos, usos, consumos e apropriações dos media, exploraram-se os modos 

como os jovens ajustam as suas rotinas pessoais e académicas em função da relação diária que 

mantêm com os diferentes tipos de meios de comunicação (tradicionais e novos). 

A pesquisa empírica envolveu 44 jovens com idades compreendidas entre 18 e 35 anos. Com estes 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e aprofundadas. A amostra de conveniência 

obedeceu aos princípios da diversificação e da saturação. Para o efeito proporcionou-se igual 

oportunidade aos sujeitos, em termos de sexo, e buscou-se uma representatividade social mínima, 

do ponto de vista das dez instituições universitárias da província de Benguela, e dos diferentes 

níveis e áreas de formação. Teve-se ainda em conta variáveis sociodemográficas como a localização 

e mobilidade territoriais, condições socioeconómicas, práticas religiosas e situação ocupacional dos 

sujeitos.   

Os informantes forneceram interessantes testemunhos que, em certa medida, reflectem as 

trajectórias de vida dos jovens angolanos, em geral, e da província de Benguela, em particular. Os 

relatos, na primeira pessoa, representam um contributo para o conhecimento das mais variadas 

formas em como crianças de ontem e jovens de hoje, em Angola, vivenciaram os diferentes 

episódios e contextos que marcaram a história do país nos últimos 35 anos. Os mesmos permitiram 

traçar o perfil social e cultural da actual população universitária juvenil, bem como a caracterização 

dos mesmos enquanto usuários/consumidores dos media e bens culturais.  

Os resultados apontam para alguma heterogeneidade de usuários/consumidores mediáticos. No 

entanto, predominam usos e consumos moderados, em relação aos meios de comunicação 

tradicionais, e usos e consumos intensos, em relação aos novos media. A televisão é o principal 

recurso de actualização informativa, enquanto o telemóvel conectado à Internet é o preferencial para 

entretenimentos, pesquisas académicas e interacções nas redes sociais virtuais. 

Palavras-chave: Media tradicionais, novos media, usos dos media, jovens universitários, Benguela 

(Angola). 
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Media Uses by Young University Students in Angola. The Case of Benguela Province 

By: Joaquim Domingos Freitas 

 

ABSTRACT  

The present work is the first in the field of qualitative studies of media reception in Angola, in its 

approach on access, use, usage and media appropriation by young Angolan university students 

living in the province of Benguela. The work attempted to describe the social paths of the young 

people and check their experiences with the media and cultural usage in the daily life. It explored 

their access, use, usage and appropriation of the media as well as the ways in which they adjust their 

daily personal and academic routines in regard to the interaction they have with different types of 

media (traditional and the new media). 

 

The empirical research involved 44 young people aged 18 to 35 years, with whom semi-structured 

and in-depth interviews were carried out. The convenience sample conformed to the principles of 

diversification and saturation. For this purpose, all the respondents had equal opportunity, regarding 

the gender. A minimum social representation was sought, taking into account the ten university 

institutions in Benguela, the different academic levels and specialization areas. Socio-demographic 

variables such as the respondents‟ location and territorial mobility, socioeconomic conditions, 

religious practices as well as occupational situation were also taken into account. 

 

The respondents provided interesting evidences that reflect, to a large extent, the life experience of 

Angolan young people in general and Benguela in particular. The reports in the first person 

represent a contribution to the knowledge about how those children of yesterday, young people of 

today in Angola, experienced the different happenings and contexts that marked the history of the 

country in the last 35 years. Those reports allowed figuring out the social and cultural profile of the 

current university student population, as well as their characterization as users/consumers of the 

media and cultural products.  

 

The results reveal some heterogeneity among media users/consumers. Therefore, remain the 

moderate uses/consumptions in relation to traditional media, and intensive uses/consumptions in 

relation to the new media. Television is the main resource of updated news, while the mobile phone 

connected to the Internet is basically used for entertainment, academic research and social media 

interaction.  

 

Keywords: Traditional media, new media, media uses, university young people, Benguela 

(Angola). 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese é o corolário de um processo de investigação iniciado em 2014 na 

sequência do desfecho da componente curricular do curso de Doutoramento em Ciências da 

Comunicação. É um estudo onde se cruzam interesses pessoais, profissionais e académicos. 

Do ponto de vista pessoal e profissional, foi preponderante a interacção com os 

jovens e com os órgãos de comunicação social, proporcionada pelos mais de vinte anos de 

carreiras jornalística e docente, dez dos quais no ensino universitário, tendo suscitado o 

interesse em prosseguir a formação doutoral na área das ciências da comunicação e, como 

desenlace desta, realizar um projecto investigativo focado na relação dos jovens 

universitários com os meios de comunicação. 

Em segundo lugar, a componente académica, particularmente este percurso 

doutoral, arregimentou o interesse para a compreensão de um fenómeno social cada vez 

mais marcante na sociedade mundial contemporânea, em geral, e angolana, em particular, 

relativo à crescente difusão e apropriação das novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), com destaque dos media. 

A tese a que nos propomos apresentar intitula-se «Usos dos media por jovens 

universitários de Angola. O caso da província de Benguela». É um tema que emerge das 

transformações que se assistem na actualidade, impulsionadas pelo desenvolvimento e 

difusão das TIC e dos media, em particular, abrangendo todos os sectores vitais e estratos 

da sociedade. 

 Os países em desenvolvimento, de que Angola é parte, são igualmente palcos das 

mudanças sociais provocadas pela crescente introdução e influência dessas inovações 

tecnológicas no quotidiano das instituições e das populações. Os jovens, o maior segmento 

da população angolana (INE, 2016:11), afiguram-se como principais usuários dos meios de 

comunicação, através dos quais satisfazem interesses ou necessidades comunicativas e 

reproduzem comportamentos, quer em espaços privados ou públicos.  
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No seio da juventude angolana, pontifica um subconjunto de jovens que frequentam 

o ensino superior, cuja importância tem crescido perante os desafios actuais e futuros do 

país, sobretudo quando se vive ainda um contexto marcado por consideráveis sectores da 

população por alfabetizar e assinaláveis défices de quadros superiores. Veja-se que o país 

conta actualmente com 34% de população analfabeta e com menos de 5% de quadros com 

ensino superior concluído (INE, 2016:19-20). Assim, alcançar, frequentar e concluir o 

ensino superior, na realidade angolana, revela-se ainda como um privilégio de poucos e 

sinónimo de pertença a uma «elite intelectual» a quem caberá a responsabilidade de 

assegurar os mais diversos desígnios do país.  

Escolhemos os jovens universitários angolanos por representarem um grupo social 

com valor estratégico no actual contexto e dos futuros desafios do país (Vera Cruz, 2011; 

Patatas, 2016). Tendo em conta a centralidade dos media nas actuais dinâmicas sociais e 

preponderância dos jovens na utilização desses meios (Cardoso, 2013; Castells, 2009), 

revela-se fundamental a compreensão dos processos e práticas que envolvem este grupo 

alvo, como é o caso da relação que mantêm diariamente com os diferentes meios de 

comunicação a que têm acesso.  

Compreender os usos e consumos quotidianos dos media pelos jovens universitários 

angolanos residentes na província de Benguela afigura-se como objectivo primordial do 

estudo. Pretende-se examinar como e para que fins este grupo social se relaciona com os 

meios e, por conseguinte, como modela ou organiza a vida e actividades diárias em função 

da interacção com os referidos meios.  

É uma análise à luz das teorizações sobre usos e gratificações, sociedade em rede, 

domesticação das tecnologias da informação e comunicação, medialyfe, e outras, de que, 

sucintamente, apresentamos algumas ideias que servem de enquadramento do nosso objecto 

de estudo.  

As reflexões sobre o papel dos meios de comunicação na sociedade têm estado no 

centro de estudos sociológicos e da comunicação, desde o século XX. A partir de autores 

como Harold Lasswell (1948), Charles R. Wright (1964) e Jean Cloutier (1975), por 

exemplo, considerou-se a informação, educação, distracção e animação, como funções 
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gerais dos media na sociedade (Freixo, 2006:240-241). McQuail (2003[1994]) definiu 

como funções dos media a informação, a correlação, a continuidade, o entretenimento e a 

mobilização (p. 82-83) enquanto, Bertrand (2002) propôs a observação do meio envolvente, 

o assegurar da comunicação social, o fornecimento de uma imagem do mundo, a 

transmissão da cultura, a contribuição para a felicidade (diversão) e a indução ao consumo 

(Bertrand, 2002:25).  

Estas e outras contribuições revelam uma reinterpretação do papel dos meios de 

comunicação na sociedade. Contrariamente ao anterior «poder ilimitado» conferido aos 

mesmos, se vem reforçando a relativização do seu poder sobre as pessoas e a sociedade 

(Sousa, 2006:511). Ao paradigma da investigação sobre «o que os media fazem às 

pessoas?», sobrepôs-se o postulado sobre «o que é que as pessoas fazem com os media?» 

(Wolf, 2009:71), do qual perfilha o presente estudo. 

Trata-se da perspectiva funcionalista dos «usos e gratificações» em que “a audiência 

é concebida como activa, isto é, se pressupõe que parte importante da utilização dos mass 

media tem um objectivo” (Katz, Blumer & Gurevitch, 1974, apud, Wolf, 2009:74). Aqui, o 

receptor é responsável pela selecção e interpretação dos conteúdos mediáticos, conforme as 

suas necessidades ou interesses.  

De facto, vivemos numa sociedade em rede com uma “estrutura social baseada em 

redes operadas por tecnologias de comunicação e informação” (Castells & Cardoso, 

2005:20). Segundo Castells e Cardoso (2005), “é uma sociedade hiper social, não uma 

sociedade de isolamento” em que “as pessoas integraram as tecnologias nas suas vidas, 

ligando a realidade virtual com a virtualidade real, vivendo em várias formas tecnológicas 

de comunicação, articulando-as conforme as suas necessidades” (p. 23).  

A metáfora da domesticação (Silverstone, 1990), é um dos conceitos reflexivos 

desta realidade, fundamentada no “processo de tornar domésticas as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), tendo em conta que são adquiridas no domínio público e 

seguidamente tornadas parte da casa” (Lopes, 2011). De facto, a apropriação, os usos e os 

consumos das TIC e dos media têm reconfigurado as dinâmicas individuais e sociais, quer 

nos ambientes privados ou públicos (Silvestone & Hirsch, 1996).  
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Os jovens destacam-se do movimento de apropriação das tecnologias da 

comunicação colocando os novos media no centro das relações sociais (Castells, 2009; 

Cardoso, 2014). Concordando com Deuze (2012), “vive-se com e nos media, sendo que 

estes constituem para nós uma espécie de água para o peixe”, tornando-se “parte de todo o 

nosso lazer, nosso aprender, trabalhar e amar” (Deuze, 2014:2).  

As reflexões contidas nos pressupostos teóricos apresentados são igualmente uma 

realidade em Angola. Do mais simples ao mais complexo sistema de relações estruturais 

que têm lugar nas famílias, instituições escolares e laborais, cultura e lazer, os media estão 

presentes, numa interacção contínua com os indivíduos. Daí o desafio para a compreensão 

deste fenómeno junto da população universitária de Benguela. 

A abordagem escolhida é essencialmente qualitativa, consubstanciada num estudo 

de caso, com a seguinte pergunta de partida: Que usos e consumos dos media os jovens 

universitários angolanos da província de Benguela realizam no seu quotidiano, em função 

dos seus contextos familiares, sociais e académicos? 

A esta pergunta estão ligadas questões conexas às quais o estudo busca respostas 

partindo do argumento de que se assiste actualmente em Angola a uma crescente profusão 

das tecnologias de comunicação, em particular dos media, cujo impacto é cada vez maior 

no quotidiano dos jovens universitários. O computador, telemóvel e a Internet, são 

importantes recursos para a elaboração de trabalhos académicos, pesquisa de informações 

úteis ao desempenho académico e afirmação social, bem como para a interacção com os 

pares, familiares e outras personalidades nas plataformas virtuais.  

No quadro das orientações metodológicas, os jovens universitários, com idades 

entre 18 e 35 anos, residentes na província de Benguela, constituem a população do estudo. 

A amostra é constituída por 44 informantes matriculados nas dez instituições universitárias 

da província, seleccionados por conveniência à luz dos critérios de diversidade e saturação. 

A recolha de dados é realizada através da pesquisa bibliográfica (dados teóricos) e 

entrevista semi-estruturada aprofundada (dados empíricos). A análise de conteúdo por 

temas constitui o principal método de tratamento de dados. 
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O trabalho está estruturado em três partes. A primeira parte, referente aos conceitos e 

ambientes gerais que suportam este estudo, tem três capítulos. A segunda, respeitante à 

metodologia e à caracterização dos sujeitos, comporta dois capítulos. A terceira, referente 

às práticas mediáticas dos jovens, comporta igualmente dois capítulos. 

O Capítulo I apresenta os conceitos de jovem e de juventude à luz dos pressupostos da 

Sociologia da Juventude. Com base nas teorizações sociológicas geracional e classista, 

desenvolve-se uma descrição analítica das vivências e experiências dos jovens angolanos 

nos últimos 35 anos, incluindo as implicações do conflito armado, do género e demais 

episódios contextuais das suas trajectórias de vida, num breve contributo à construção 

sociológica da juventude angolana. 

No Capítulo II destaca-se a evolução dos estudos universitários no país, com foco 

na província de Benguela. Num resumo histórico, destaca o percurso do Ensino Superior 

em Angola, desde a segunda metade do século passado aos nossos dias. O capítulo enfoca-

se também sobre o crescimento das infra-estruturas académicas e, sobretudo da evolução da 

população universitária nos últimos quatro anos. A mesma lógica é seguida em relação à 

trajectória dos estudos universitários na província de Benguela, desde o início da década de 

90 do século passado até a actualidade, quer em termos de oferta formativa quer em termos 

de universo estudantil.  

O Capítulo III esboça o percurso dos media em Angola, desde as origens à 

actualidade. Partindo de uma breve conceptualização e exposição das funções sociais dos 

media, desenvolve-se uma resenha histórica dos principais períodos da imprensa angolana, 

desde meados do século XIX até ao século XXI (2016/7). Além dos meios de comunicação 

tradicionais, aborda-se o crescimento das tecnologias de informação e comunicação no 

país, particularmente dos designados novos media, incluindo alguns elementos 

comparativos no contexto da SADC, PALOP, CPLP, África e do mundo. Por fim, lança-se 

um olhar sobre algumas as iniciativas que podem ser inscritas no âmbito da pesquisa dos 

media em Angola. 

Na segunda parte do trabalho, o Capítulo IV é dedicado às orientações 

metodológicas e caracterização da amostra. Neste capítulo expõem-se os objectivos, 
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questões e argumentos que orientam o estudo e explicam-se o tipo de abordagem 

perseguida, definem-se a população e a amostra, os caminhos e os instrumentos usados para 

a investigação (teórica e empírica), bem como a técnica de análise de dados adoptada.  

O Capítulo V expõe a trajectória de vida dos informantes deste estudo, desde a 

infância à juventude. A caracterização é desenvolvida num esboço híbrido peculiar, em que 

as histórias de vida, baseadas em vivências, experiências e olhares dos sujeitos, são 

relatadas na primeira pessoa lado a lado com descrições e quadros analíticos ilustrativos.  

Na terceira parte, os capítulos VI e VII descrevem os principais resultados sobre as 

práticas mediáticas de jovens universitários de Benguela. O capítulo VI apresenta 

resultados relativos à história pessoal dos sujeitos com os media, cujo foco reside 

fundamentalmente na relação dos mesmos com as leituras, rádio e televisão, enquanto 

crianças e adolescentes. No capítulo VII analisam-se os usos actuais dos meios de 

comunicação, designadamente as leituras (impressas e electrónicas), rádio, televisão, 

computador, telemóvel e a Internet, em função dos seus contextos sociais e académicos. No 

mesmo, abordam-se ainda os consumos culturais como a informação, filmes, vídeos, 

músicas, fotografia, jogos electrónicos e outro entretenimento, aferindo preferências, 

rotinas e sentidos que permitiram delinear perfis-tipo de jovens universitários enquanto 

consumidores dos media.  

É importante ressaltar que, ao longo destes últimos capítulos, será recorrente a 

utilização de conceitos como acesso, uso, consumo e apropriação dos media. Entretanto, 

neste trabalho pretende-se que as noções em torno dos conceitos sejam apreendidas de 

forma mais clara possível, sem a habitual complexidade conceptual que consideramos 

amplamente rebatida em diversas abordagens teóricas sobre as práticas sociais com os 

media)
1
. Para os objectivos preconizados, parece-nos suficiente entender o acesso aos 

media como possibilidade de chegar ou usufruir destes; o uso como emprego frequente dos 

mesmos para a satisfação de interesses ou necessidades; o consumo como a sua utilização 

ou ainda a apreensão ou absorção de produtos mediáticos de forma a gastar ou inutiliza-los; 

                                                           
1
 Há várias conceptualizações, mais ou menos próximas, desenvolvidas por diversas obras ou autores sobre o 

que se pode entender por recepção, audiência, consumo, uso, acesso ou apropriação dos media e das 

tecnologias da comunicação (Dijk, 2004; Damásio, 2005; Santaella, 2008; Ferin, 2009; Ponte, 2011; Lopes, 

2011; Schmitz, 2015; Baltazar & Germano, 2017; entre outros).   
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e a apropriação como posse ou incorporação para o ambiente privado (tornar próprio) de 

um dado meio de comunicação (Notas adaptadas a partir do Dicionário Infopédia da Língua 

Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]).  

Estes conceitos são fundamentais para compreender as práticas mediáticas juvenis, 

na medida em que se articulam na relação sujeito-objecto. Apesar de o objecto deste estudo 

centrar-se nos usos dos media, os restantes conceitos são igualmente imprescindíveis para a 

interpretação de distintas dimensões que informam a relação dos sujeitos com os meios de 

comunicação. Pois, na prática verifica-se que não há uma delimitação rígida (inflexível) 

entre os mesmos conceitos, uma vez que ao desenvolver uma acção o indivíduo acaba, 

simultaneamente ou não, por praticar outra.  

Reforça-se a ideia de que a relação de jovens universitários com os meios de 

comunicação constitui o cerne desta tese, pretendendo-se compreender os diferentes 

acessos, usos, consumos e apropriações dos media, em distintos contextos do quotidiano da 

juventude universitária da província de Benguela. Daí que, nos referidos capítulos da 

terceira parte, começa-se pela história pessoal dos sujeitos com os meios de comunicação 

para terminar com a aferição dos usos actuais dos media, num exercício de avaliação do 

lugar e do papel desempenhados por estes artefactos na vida actual dos jovens. 

Finalmente, as conclusões fazem referência às principais contribuições do estudo, 

em função das questões e objectivos delineados, e demonstra como os argumentos 

esgrimidos foram verificados na generalidade. Na sequência expõem-se também os pontos 

fortes e limitações do trabalho, bem como algumas orientações para estudos futuros. 
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CONTEXTUALIZANDO JOVENS, ENSINO UNIVERSITÁRIO E 

MEDIA EM ANGOLA 
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CAPÍTULO I 

JOVENS DE ANGOLA: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS (1980-2016) 

O que é ser jovem em Angola à luz das principais conceptualizações ou teorizações 

sociológicas sobre esta fase de vida? Quais as vivências e experiências dos actuais jovens 

angolanos? Que implicações tem o género nas transições dos jovens angolanos do presente? 

A estas e outras perguntas tentaremos buscar respostas no presente capítulo. O objectivo é 

esboçar um retracto dos actuais jovens angolanos com base nas considerações sociológicas 

vigentes, ilustrando o contexto em que os mesmos construíram as suas trajectórias de vida. 

É assim que abordaremos alguns conceitos sobre jovem e juventude à luz da Sociologia da 

Juventude, percursos e transições de vida dos jovens angolanos e o género nas transições 

juvenis em Angola.  

 

1. Jovens e juventudes: alguns conceitos e enquadramentos 

A juventude, quer como conceito ou como categoria social, é uma construção da 

modernidade (Pappámikail, 2011). Diversos autores referem que, embora já existisse como 

etapa biológica do indivíduo, o reconhecimento da juventude como categoria social resulta, 

sobretudo, da acção reflexiva em torno dos problemas conexos à esta fase de vida 

(Machado Pais, 2003). 

 Foi a partir de finais do século XIX e, sobretudo, no início do século XX, que a 

noção de jovem ou de juventude ganhou corpo. Apesar disso, até hoje a sua definição 

continua a ser objecto de discussões entre os especialistas. Machado Pais (2003), 

considerou que "não há, de facto, um conceito único de juventude que possa abranger os 

diferentes campos semânticos que lhe aparecem associados" (p. 47). Ao reconhecer a 

inexistência de um conceito unitário de juventude, o autor evidencia a variabilidade de 

olhares sobre a noção que se tem de jovem ou da juventude, admitindo-se que a mesma seja 

"objecto de um processo de construção social, onde se jogam influências de natureza 
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económica, política e social e onde, muitas vezes, se confrontam saberes comuns e saberes 

científicos" (Alves, 2008:17).  

 Deste modo, a noção de jovem ou de juventude tem variado conforme as diferentes 

concepções científicas ou realidades socioculturais. Do ponto de vista comum, é uma ideia 

associada a algo recente, o que é novo, algo com pouca idade ou tempo de vida. Nos seres 

humanos é habitualmente uma noção conferida ao estágio específico da vida do indivíduo 

anterior à maturidade, uma fase em que se transita da infância para a idade adulta 

(Menezes, 2011:23), uma etapa de vida prévia ao casamento (Pappámikail, 2011), entre 

outras considerações.  

 A abordagem conceptual dessa categoria social tem sido matéria recorrente da 

sociologia da juventude. No quadro desta disciplina, as distintas concepções sobre os 

jovens têm sido geralmente agrupadas em duas correntes teóricas, designadamente a 

corrente geracional e a corrente classista. De acordo com José Machado Pais, a primeira 

concebe a juventude como um grupo específico de indivíduos que partilham a mesma etapa 

da vida (em termos etários), enquanto a segunda valoriza a questão de existência de uma 

certa diferenciação social (em termos de classes sociais) mesmo se tratando de indivíduos 

que partilham uma mesma fase de vida, razão pela qual se diferenciam entre si e em relação 

aos adultos, pelos problemas sociais e modelos culturais. Por isso, o autor sublinhava: 

A juventude tanto pode ser tomada como um conjunto social cujo principal atributo é o de 

ser constituído por indivíduos pertencentes a uma dada fase de vida, principalmente 

definida em termos etários, como também pode ser tomada como um conjunto social cujo 

principal atributo é o de ser constituído por jovens em situações sociais diferentes entre si. 

(Pais, 2003:44)  

 Ambas as perspectivas têm norteado o olhar sociológico para a compreensão da 

juventude. A sua noção encerra, por um lado, uma relativa homogeneidade inerente a uma 

determinada geração etária que se diferencia de outras gerações pela nascença num 

determinado ano ou série de anos, por suas vivências, interesses e aspirações e, por outro, 

uma reconhecida heterogeneidade em função da segmentação interna dessa geração etária 

devido às diferentes origens e condições sociais dos indivíduos que a integra, provocando 

na sequência dessa mesma lógica uma diferenciação nas vivências, interesses e aspirações 
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dos mesmos. Isto remete à ideia de existência de "vários e simultâneos modos de ser 

jovem» (Menezes, 2011:20) e reforça a tese segundo a qual "a juventude deve ser olhada 

não apenas na sua aparente unidade mas também na sua diversidade" (Pais, 2003:47). 

Como veremos, é no quadro desta unidade e diversidade conceptual que vamos definir a 

juventude angolana e traçar o seu perfil essencial.  

 O pressuposto da diversidade juvenil tende a ganhar uma maior força na actual 

definição epistemológica do conceito de juventude, sobretudo porque a sua elaboração, a 

prior relativizada, tem sido "pensada em função de realidades históricas, geográficas, 

culturais e sociais efectivas" (Menezes, 2011:20). Essa relatividade conceptual sobre a 

juventude e os diferentes olhares para a mesma, tem alavancado a perspectiva de existência 

de distintas juventudes. A título de exemplo, Pais concluiu que  

De facto, quando falamos de jovens das classes médias ou de jovens operários, de jovens 

rurais ou urbanos, de jovens estudantes ou trabalhadores, de jovens solteiros ou casados, 

estamos a falar de juventudes em sentido completamente diferente do da juventude quando 

referida a uma fase de vida. (Pais, 2003:42). 

 Este enunciado enfatiza o peso dos atributos sociais na distinção dos jovens ou 

conjunto de jovens. Através desses atributos "a juventude aparece socialmente dividida em 

função dos seus interesses, das suas origens sociais, das suas perspectivas, e aspirações" 

(Pais, 2003:42). O reconhecimento da distinção entre jovens em função dos contextos e 

variáveis sociodemográficas, tem suscitado igualmente um cojunto de percepções 

sociológicas sobre a juventude. Gil Calvo referiu que o conceito de juventude faz alusão a 

uma «categoria temporal» percepcionada sob perspectivas etária, geracional ou biográfica, 

cuja compreensão deve igualmente passar pela articulação dos conceitos de «trajectos» e 

«transições»: 

A trajectória é o itinerário completo que o jovem traça desde que começa a sê-lo, a partir do 

momento em que abandona a sua infância, até que o deixa de ser, quando entra na idade 

adulta. (...) E, por transições, cabe entender que cada um dos episódios consecutivos em que 

se dispõe essa trajectória, sucedendo-se como fases transitórias ao longo do ciclo de vida 

juvenil: escolaridade, procura de emprego, início da carreira profissional, namoro e 

casamento, constituição de família, conquista da posição adulta. (Gil Calvo, 2011:39).  



 
 

12 
 

 O autor comparou a trajectória juvenil à uma espécie de estratégia pessoal a longo 

prazo na construção do futuro adulto, e as transições à tácticas a curto e médio prazos para 

o alcance dos objectivos estratégicos preconizados. Entretanto quer as trajectórias como as 

transições, não podem ser encaradas com rigidez nas suas lógicas de materialização. As 

diferenças culturais, os contextos históricos, as realidades materiais de cada pessoa, as 

classes sociais, o género e a etnia, afiguram-se dentre outros como factores influentes sobre 

os trajectos de vida (Giddens, 2013:327). Em função disso, as dinâmicas de transformações 

experimentadas pela sociedade têm produzido mudanças assinaláveis sobre as lógicas de 

prossecução dos objectivos de vida dos jovens e sobre as formas que estes encontram para 

o alcance desses objectivos. Gil Calvo referiu ainda que:  

...estamos a assistir a uma metamorfose das estratégias e das tácticas dos jovens, que, até há 

pouco, eram de tipo linear, finalista e progressivo (seta do tempo), ao estarem programadas 

para gerar a sua futura inserção adulta, mas que agora se tornaram circulares, estacionárias 

e auto-referenciadas (roda do tempo), podendo tornar-se, eventualmente, disfuncionais (ou 

mais neutralmente não funcionais) na medida em que deixam de servir para programar a 

futura integração adulta. (2011:40).   

 Esta perspectiva é elucidativa em relação à pluralidade de percursos juvenis e à 

permeabilidade das mesmas. Contrariamente à solidez que caracterizava as estruturas e 

valores sociais de então, hoje assiste-se à uma realidade cada vez mais fragmentada, fluida 

ou líquida, como considera Bauman (2001), elevando-se os níveis de incertezas e riscos e 

flexibilizando, inclusive, os próprios parâmetros etários inerentes à fase juvenil. Quanto a 

isto Menezes destacou que "algumas mudanças nas condições das sociedades actuais, 

nomeadamente ao nível da escolarização, trabalho, lazer, família, impuseram um 

prolongamento das trajectórias e consequente reconhecimento da juventude como condição 

cada vez mais estendida" (2011:20).  

 De facto, enfatiza-se a modificação desta categoria socialmente construída em 

função do tempo e dos contextos (Pacheco, 2009:20). A complexidade de sua definição 

reflecte-se também no delineamento de sua extensão como etapa da vida. Ou seja, 

normalmente tem-se alguma certeza do limite inicial da idade juvenil, que é a adolescência. 

Porém, desmorona a certeza inflexível em relação à fixação do seu limite final, o que 

legitima a difusão, nos últimos tempos da noção de jovem adulto (Golschneider & Waite, 
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1991) que, segundo Giddens "parece constituir um estádio específico do desenvolvimento 

pessoal e social nas sociedades modernas" (2013:333).  

 Em muitos casos, as contingências sociais influenciam as decisões individuais e 

permitem que consideráveis grupos de jovens adiem ou se recusem a contrair a posição ou 

responsabilidades adultas. "Já não se procura sair da juventude para alcançar a desejada 

maturidade adulta, mas apenas acomodar-se a ela para perpetuar-se indefinidamente na sua 

gratificante continuidade", refere Gil Calvo (2011:48). Este aspecto pode ser igualmente 

consequência de uma reflexiva construção de biografias por cada jovem, resultando em 

híbridas, complexas e individuais trajetórias (Menezes, 2011:40). Esta tendência de 

perpetuação na fase de vida juvenil também pressupõe encarar a juventude como estilo de 

vida que, em termos essenciais, se apoia na convicção do ser, aparentar ou sentir-se jovem. 

Deste ponto de vista, o indivíduo (jovem, jovem adulto ou já adulto) adota um conjunto de 

rituais ou exercícios vitais de rejuvenescimento ou de manutenção da sua jovialidade. 

Nascimento e Silva (2011) encaram este modo de vida como uma "juventude na sua 

superficialidade entre o sentimento e a significação da aparente jovialização dos sujeitos, 

através da priorização da cultura de si" (p. 6). Tudo isto leva que se reconheça "que não só 

é variada a forma como cada época representa a juventude, como é variada também a forma 

como, no seu interior, cada cultura, cada grupo social, e cada indivíduo, vivenciam essa 

condição", conclui Menezes (2011:40). 

 O que foi acima exposto reforça a perspectiva da não linearidade das transições 

juvenis. Pois, "os modelos transicionais que sugerem uma dada sucessão de idades da vida 

(com os respectivos atributos culturais a orientar expectativas e experiências) não se 

substituíram, antes coexistindo num mesmo tempo histórico e social" (Pappámikail, 

2011:84). Com isto, admite-se a possibilidade de uma multiplicidade de percursos de vida 

e, ao mesmo tempo, uma coexistência de modelos transicionais quer se trate de uma 

realidade territorial interna ou de uma esfera sociocultural mais global.  

 Lia Pappámikail faz alusão a modelos de passagem "da infância directamente para a 

vida adulta, por via da integração precoce no mercado conjugal ou de trabalho; da infância 

à idade adulta, passando por uma adolescência e uma juventude dedicadas à formação e 

aprendizagem" (idem, ibidem), sendo este último o que tem sido formalmente mais 
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difundido desde o século passado.  Esta perspetiva perece-nos muito importante na análise 

compreensiva das transições juvenis em Angola. Como veremos mais a frente, a realidade 

sociocultural angolana é diversificada e tem revelado a existência simultânea de 

paradigmas em que se vislumbram ao que preferimos chamar de percursos encurtados ou 

prolongados de vida, percursos quebrados ou alterados de vida e percursos normais de 

vida.   

 Os percursos ou trajectórias juvenis normais correspondem ao que se designa de 

ciclos de vida que, na óptica de Gil Calvo eram característicos das tradições "industriais e 

meritocráticas, cuja sequência de desenvolvimento seguia um curso prefixado através de 

provas cruciais e decisivas (escolha de estudos, de carreira, de emprego e de companheiro) 

que apontavam teleologimente... para a futura inserção adulta" (2011:46). No entanto, 

embora essa lógica das transições juvenis representasse o modelo simbólicamente mais 

difundido, actualmente a sua importância parece estar a ruir-se, na medida em que as 

contingências sociais têm levado muitos jovens a reconfigurar permanentemente as suas 

trajectórias e transições de vida.  

 Na actualidade, o percurso normal que o jovem tinha de experienciar até se tornar 

adulto (adolescência --» escola --» trabalho --» matrimónio --» parentalidade (família) --» 

adultícia), sujeita-se a rupturas ou readaptações em função dos contextos históricos e 

sociais e à forma como os indivíduos reagem ou reorientam as suas vidas face aos referidos 

contextos. Isto tem conduzido ao desmoronamento das lógicas transitivas normais e a 

potenciação das trajectórias juvenis alternativas (curtas, prolongadas, quebradas ou 

alteradas) e, até mesmo, das não trajectórias ou não percursos de vida.  

 As evidências empíricas têm contribuído para um enfraquecimento da noção de 

ciclo de vida, assente numa ordem sequencial das transições. Na verdade, "essa sequência 

temporal quebrou-se e as suas peças podem baralhar-se e permutar entre si quase de 

qualquer modo" (Gil Calvo, 2011:49). A teoria do curso de vida (Elder, 1998) está 

"bastante mais próxima da forma desigual e desordenada (mas interconectada) com que os 

sujeitos vão construindo os seus caminhos" (Menezes, 2011:37).   
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 Quando falamos em trajectórias juvenis curtas referimo-nos à passagem directa da 

infância à adultice; trajectórias prolongadas ao adiamento de responsabilidades adultas ou 

perpetuação da juventude; e quebradas ou alteradas à supressão (interpolação), adiamento, 

antecipação ou repetição de transições. As não trajectórias ou percursos dizem respeito à 

não observação de qualquer transição assinalável quer por falta de oportunidade social ou 

por recusa individual em que o jovem preenche a sua vida com «o nada», assistindo de 

algum modo impávido o tempo a passar e a idade a aumentar. No entanto, essas trajectórias 

e suas formas operativas, podem corresponder a um conjunto de modalidades transitivas, a 

prior consideradas incertas, banais ou circulares, expostas por Gil Calvo em transições 

contingentes, transições irrelevantes e segregações emergentes, na sua abordagem 

intitulada A roda da fortuna: viagem à temporalidade juvenil (idem:45-56). O imbróglio 

em torno dos cursos ou trajectórias de vida da juventude também é respaldado pela seguinte 

perspectiva:   

Sobre a vida dos jovens, Dayrell (2007: 207-208) fala de uma lógica baseada na 

reversibilidade, na medida em que as trajectórias se cumprem com avanços e recuos, 

fazendo justiça à designação introduzida por José Machado Pais (2001) de geração «iô- iô». 

Uma geração que apresenta hoje, mais do que nunca, um „vaivém‟ entre condições; 

marcada, como já vimos, por mais liberdade, mas marcada também, a vários níveis, pela 

indefinição, pela incerteza e pela instabilidade. (Menezes, 2011:37). 

  

 A variabilidade de perspectivas e, sobretudo, a flexibilidade em torno da definição 

conceptual e social da juventude estende-se também ao estabelecimento de limites 

cronológicos efectivos para a caraterização da idade juvenil. Vera Cruz esclarece que "se 

por um lado a idade tem cada vez menos peso na definição de juventude, por outro ela 

continua a ser a baliza que permite defini-la" (2011:78). Daí que se tenham feito tentativas 

científicas ou normativas de demarcação etária para viabilizar a localização cronológica 

dessa categoria social.  

 Tratando-se também de construções sociais, os marcos etários distintivos entre 

gerações não escaparam à uma relativização quanto aos critérios de sua fixação, 

essencialmente condicionados às distintas realidades socioculturais do planeta. Segundo 

Santos (2004:19), alguns estudiosos estabeleceram a idade juvenil nos intervalos dos 15 e 
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24 anos (Moschis, 1987; Hollander & Germain, 1993), 12 e 29 anos (Englis, Solomon & 

Olofsson, 1993) e entre 18 e 22 anos (Costa, 1991).  

 Em outros estudos a idade juvenil foi fixada entre os 16 e os 34 anos, 

estabelecendo-se neste mesmo intervalo distintas etapas e características específicas. É o 

caso do estudo realizado pela organização Viacom Brand SolutionsInternational (VBSI) em 

2008. Segundo Oliveira, Reis e Baldi (2012), o estudo fez alusão à uma fase juvenil com 

três etapas distintas. A primeira etapa é a da "descoberta" que vai dos 16 aos 19 anos, a 

segunda é da "experimentação", dos 20 aos 24 anos, e a última, de "ouro", vai dos 25 aos 

34 anos. Os mesmos autores referem-se também a tipificações de algumas instituições 

internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia (UE). 

Ambas não diferem demasiadamente nas suas tipificações. As Nações Unidas definiram a 

juventude na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, enquanto a União Europeia fixou-a entre 

os 15 e os 25 anos (Oliveira, Reis & Baldi, 2012:34), e a UNESCO entre os 14 e os 25 

anos.  

 A União Africana (UA) estabeleceu um intervalo etário mais largo em relação às 

duas organizações anteriores, coincidindo apenas no seu limite inicial. Através da Carta 

Africana da Juventude (CAJ), de 2006, os limites etários convencionados para indivíduos 

considerados jovens estão compreendidos entre os 15 e 35 anos. Neste mesmo intervalo 

etário, o documento considera "menores" todos os "jovens de idade compreendida entre 15 

e 17 anos, sujeitos às leis de cada país" (UA, 2006:11). 

 É de salientar que a diferenciação de marcos etários verifica-se também entre os 

diversos países. Por exemplo, em Portugal é considerado jovem um indivíduo na faixa 

etária dos 15 aos 29 anos, no Brasil dos 16 aos 24 anos, em Angola dos 15 aos 35 anos, 

entre outras determinações nacionais. Por aproximação ao nosso objecto de estudo, é dentro 

do intervalo etário consagrado na Carta Africana da Juventude, da qual a República de 

Angola é subscritora, que procuraremos construir o perfil dos jovens angolanos, 

particularmente os que frequentam o ensino superior na província de Benguela, 

selecionados como grupo alvo desta pesquisa 
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 A diversidade de intervalos etários acima exposta deve ser relativizada, na medida 

em que está sempre condicionada aos pressupostos normativos e socioculturais de cada país 

ou região. De qualquer modo, há que assinalar que a discussão feita em torno da noção de 

jovens ou juventudes, permitiu aferir um conjunto de ideias cuja operacionalização, na 

segunda parte, servirá para enquadrar os jovens angolanos objectos deste estudo. 

 

2. Percursos e transições de vida dos jovens em Angola (1980-2016) 

 Antes de mais, é importante reconhecer a periclitante exiguidade ou mesmo 

inexistência de fontes de informação sociológica gerais sobre a juventude angolana. Isto 

converte em aventura científica a tarefa de elaboração de um esboço que retrate 

razoavelmente a situação dos jovens no país. Como sublinhou Vera Cruz (2011) "a 

exiguidade de estudos nesta área no continente africano obriga a que quase nos atenhamos 

ao que se fez e faz no mundo" (p. 87). Por isso, recorreremos, sempre que se justificar, aos 

estudos internacionais (principalmente ocidentais), para a partir deles efectuarmos um 

exercício de analogias e enquadramentos necessários à compreensão e descrição da 

realidade juvenil angolana.  

 

 Angola berço de jovens  

A República de Angola é um país com uma população extremamente jovem. 

Situado na costa ocidental de África, o seu território tem uma superfície de 1.246.700 Km
2
. 

Conta actualmente com 25.789.024 de habitantes (INE, 2016:8). A composição 

demográfica do país é conformada por raças e etnias diferentes. Os grupos grupos bantu 

Ovimbundu, Ambundu, Bakongo, Ovambo, Nianeka-Humbi, Herero, Côkwe, Nganguela, e 

Xindonga, constituem 95 por cento da população. Os outros cinco por cento estão 

distribuídos entre mestiços, europeus, asiáticos e outros (INE, 2012).  
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Figura 1 – Mapa político-administrativo da República de Angola 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://aeppea.wordpress.com/sitemap.xml 

 

Administrativamente a República de Angola está dividida em 18 províncias: Bengo, 

Benguela, Cabinda, Cunene, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Huambo, Huíla, Luanda (a 

capital), Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uíge e Zaire. Com cerca de 

164 municípios, a divisão administrativa do território mais pequena é o bairro na cidade, 

enquanto nos meios rurais é a povoação.  

 As cidades de Luanda, Lobito, Benguela, Huambo e Lubango são os principais 

centros urbanos do país. Mais de metade da população angolana está concentrada 

actualmente nas cidades. Como foi dito, este facto justifica-se pelo facto de durante a 

guerra, um influxo de população que fugia do conflito nas zonas rurais se ter deslocado "em 

busca de protecção para os centros urbanos. Actualmente a taxa de urbanização em Angola 

é de 59%" (Jover, Pinto & Marchan, 2012:6).  

Dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2013, revelaram que 39% 

da população tinha o português como língua materna, 26% o umbundu, 14% o kikongo, 8% 

o kimbundo, 7% o cokwe e 6% outras línguas. A maioria da população conservava ainda 

profundas características rurais. Muitos destes indicadores se alteraram com o Censo de 

2014. Actualmente, 71% de angolanos fala português em casa, 23% umbundu, 8% kikongo 

e kimbundu, entre outras línguas nacionais (INE, 2016:14). 
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 A religiosidade é uma das características predominantes da população angolana. Em 

2013, estimou-se que 91% da população professava alguma religião. A religião cristã 

reúne o maior número de fiéis, dividindo-os entre católicos (50%), que são a maioria, 

protestantes (33%) e outras (8%). O islamismo tem estado a ganhar seguidores na 

ordem dos 0,3%. Nove por cento da população não professa nenhuma religião (INE, 

2013). Os resultados do Censo de 2014 revelaram alterações no panorama religioso 

nacional. O número de católicos desceu para 41%, enquanto o de protestantes subiu 

para 38%. Os sem religião constituem 12% da população, enquanto crentes animistas, 

islâmicos, judaicos e de outras religiões perfazem 8,6% da população angolana (INE, 

2016:33). 

 É neste mosaico sociocultural em que se têm construído as identidades de pessoas 

ou grupos de pessoas, maioritariamente jovens. Apesar de partilharem o mesmo território 

geográfico nacional, tendem a diversificar-se nos seus percursos e transições, como 

veremos a seguir.  

Importa realçar que África, da qual Angola faz parte, é considerada um continente 

jovem. De acordo com Council for the Development of social Science Research in Africa, 

em 2012, estimava-se que mais de dois terços da população africana tinha menos de 30 

anos de idade (CODESRIA, 2012). Este indicador não sofreu grandes alterações à entrada 

do ano 2015, conservando a mesma tendência em 2016. 

 À imagem do continente, os jovens constituem o maior segmento da população 

angolana que, de acordo os Resultados Definitivos do Censo realizado de 2014, foi 

calculada em 24,3 milhões de habitantes (INE, 2014). Em 2016, o número de habitantes foi 

actualizado para 25,8 milhões (INE, 2016) e projectou-se que, até ao final de 2017 suba 

para 28 milhões de pessoas.   

 No entanto, as projecções anteriores elaboradas pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), foram confirmando esta predominância juvenil do tecido demográfico 

angolano. Em 2003, por exemplo, estimava-se que 85% da população angolana tinha 

menos de 40 anos de idade (INE, 2003); por sua vez, o Inquérito Integrado sobre o Bem-

Estar da População, realizado pela mesma instituição, em 2008 e 2009, confirmou que 15 
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anos era a idade mediana da população (INE, 2011). A respeito do assinalável índice de 

indivíduos de tenra idade no país, Lukombo Nzatuzola (2011), considerou a estrutura 

demográfica angolana bastante jovem, sendo que a sua pirâmide etária se apresenta 

acentuadamente larga na base e muito estreita no vértice, justificada pelo elevado índice de 

natalidade (p. 56).  

 Situando-se nos marcos etários fixados pela Carta Africana da Juventude, que vai de 

dos 15 aos 35 anos, depreende-se que, em 2016, os indivíduos considerados de jovens em 

Angola são os nascidos entre os anos 1980 e 2002. Nesta qualidade, pode dizer-se que são 

jovens cujas trajectórias foram marcadas essencialmente pelo contexto de guerra civil no 

país que, como é sabido, durou entre 1975 e 2002.  

 Directa ou indirectamente, os jovens angolanos da actualidade construíram a sua 

infância, adolescência e uma parte da sua juventude sob vicissitudes diversas 

proporcionadas pelo conflito armado. Por exemplo, basta mencionar que em 2002, o mais 

velho dos actuais jovens (nas idades de 18-35 anos) contava com 21-22 anos e o mais novo 

com 4-5 anos.  

 Há que realçar que esta diferenciação dentro de uma mesma fase etária (juvenil) em 

estudo revela-se fundamental para uma compreensão sistémica das diversas juventudes nela 

inscrita. A seguir, faremos este exercício de caracterização dos cursos de vida dos jovens 

onde se conjugam as variáveis como o sexo, etnia, zona de residência, a classe social, entre 

outras, para a compreensão das vivências e experiências de uma juventude marcada pela 

guerra no país.  

 Jovens angolanos do presente: marcas da guerra e resiliência 

O desenvolvimento do conflito civil em Angola pode ser dividido em duas etapas 

distintas. A primeira vai de 1975, data em que o país se tornou independente, até 1991, data 

em que foram assinados os Acordos de Paz, em Bicesse (Portugal). Foram 16 anos de 

conflito civil num país caracterizado pelo monopartidarismo. A segunda fase, de 

democracia multipartidária, vai de 1992, em que se realizaram as primeiras eleições 
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multipartidárias e reacendeu o conflito civil na sequência dos resultados do pleito eleitoral, 

até 2002, quando foram assinados os acordos para a paz definitiva no país.  

 De modo geral, a confrontação armada foi extensiva a todo o território nacional. No 

primeiro período (1975-1991) as zonas rurais foram as mais visadas na contenda entre os 

beligerantes, razão pela qual eram as mais inseguras em comparação com as zonas urbanas. 

O segundo período do conflito (1992-2002) foi mais atroz, tendo atingido também zonas 

(incluindo cidades) até então distantes do ribombar de canhões. Estes dois quadros 

propiciaram cenários diversificados no percurso de vida dos jovens, então ainda crianças ou 

adolescentes durante a maior parte do decurso da guerra civil em Angola. 

 Nas zonas rurais, mais inseguras e permanentemente assoladas por acções militares, 

a infância e adolescência de muitos dos actuais jovens angolanos se desenvolveu num 

ambiente de bastante privação material e instabilidade psico-emocional. A pobreza geral, 

agravada pela inviabilização da produção nos campos, a perda de bens durante as investidas 

militares contribuíram para a degradação da situação socioeconómica das famílias. Pouco 

ou nada havia para proporcionar à maioria dos menores uma infância digna. O sistema de 

protecção social não abrangia a todas essas áreas que se encontravam em grande medida 

isoladas das capitais provinciais devido ao conflito (Feliciano, Lopes & Rodrigues, 

2008:53).    

 Os serviços sociais básicos, sobretudo a educação e saúde, eram quase inexistentes 

nas zonas rurais do país. Os que existiam, funcionavam precariamente devido a exiguidade 

e inadequação das instalações, escassos recursos materiais e falta de pessoal técnico 

compatível com as necessidades locais. Em várias situações, a racionalidade viu-se 

substituída por improvisos (sombra de árvores, tendas, quintais, capelas, etc.) para garantir 

assistência escolar e sanitária mínimas aos mais novos quando as condições de segurança 

permitissem.   

 O temor pela vida fazia parte do dia-a-dia de muitas das crianças e adolescentes das 

zonas rurais. Muitos morreram ou foram mutilados em consequência da guerra. Milhares 

foram capturados com ou sem seus parentes, na sequência de ataques armados. Outros 

submeteram-se à condição de deslocados, quando sozinhos ou com os seus parentes, 
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tiveram de se retirar de suas localidades de origem em busca de abrigo nas zonas mais 

seguras. Milhares de jovens viram-se ainda despojados de suas famílias, quer por morte ou 

por separação de parentes, nas fugas desnorteadas durante as investidas militares.  

 As zonas urbanas também ressentiram do ambiente de conflituosidade que se vivia 

em Angola, embora fossem consideradas zonas militares relativamente mais seguras, até 

pelo menos em 1991. Raras (ou nenhuma) vezes serviram de palcos de intensos confrontos 

militares. Pelo facto, serviram de principais pontos de acolhimento de fluxos de populações 

deslocadas vindos das zonas rurais assoladas pelo conflito armado.  

Porém, o quadro bélico ora existente e o avultado investimento financeiro e material 

que acarretou, teve enormes reflexos macroeconómicos e condicionou o normal 

funcionamento das instituições e serviços sociais. Ao ramo da educação o Estado angolano 

alocava ínfimos recursos (Carvalho, 2012:44), razão pela qual, a par do sector da saúde, 

figurava entre as áreas sociais com prestação pública degradante. Na prática, “a Educação 

conheceu muitas dificuldades, que redundaram em fracassos generalizados para maioria 

dos planos do Ministério da Educação” (Neto, 2005:219). 

 O tecido produtivo do país viu-se progressivamente paralisado com a progressiva 

ineficácia do sector secundário. A guerra inviabilizou também a produção em quase todos 

os campos agrícolas do país. As famílias viram deteriorar a sua condição socioeconómica e 

com ela a privação do bem-estar para a maioria das crianças, jovens, adultos e velhos.  

O desemprego é um dos males que tomou conta de parte significativa da juventude 

angolana. Isto verificou-se, não apenas durante a guerra, mas também durante este período 

de Paz, apesar das iniciativas públicas empreendidas para a sua mitigação (Augusto, 2015). 

Para resistir às consequências psicológicas e materiais provocadas pela falta de trabalho 

remunerável, os jovens adoptam estratégias de sobrevivência diversas, com ou sem apoios 

sociais requeridos, com vista a “se realizarem economicamente não deixando que o 

desemprego afecte na sua satisfação com a vida ou seja no seu bem-estar subjectivo” 

(Augusto, 2015:131).   

Deste modo, a crítica situação do sector produtivo (industrial e agrícola), o 

abandono dos campos e localidades do interior e a concentração de milhares de populações 
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deslocadas nas cidades, os elevados níveis de desemprego, agravaram ainda mais a vida 

urbana, o que levou ao crescimento significativo das actividades informais, convertidas em 

principais fontes de sobrevivência da maioria das famílias, o que perdura de certo modo até 

hoje. Em referência a todo esse contexto, Feliciano, Lopes e Rodrigues (2008) escreveram 

que "nas cidades e vilas, desenvolvem-se actividades essencialmente ligadas ao comércio – 

em mercados, de rua ou ambulante – ao mesmo tempo que o sector dos serviços incorpora 

uma grande percentagem dos operadores da economia informal" (p. 51). 

Estas ocorrências reflectem o ambiente em que cresceu e vive uma boa parte da 

juventude actual em Angola, caracterizado por limitações ou privações sociais e 

económicas de vária ordem. Apesar de tudo isto, a vida tem continuado. Nas zonas urbanas, 

peri-urbanas ou rurais, enfim, lá onde foi possível, arranjaram-se formas de resistência às 

adversidades, mais aliviadas após o fim do conflito armado, em 2002.   

 Na luta pela sobrevivência, «safa-se quem poder»!!! 

Nas décadas de 80 e 90 do século XX, em Angola, o sector económico informal foi 

a principal fonte de sustento para a maioria da população (Feliciano, Lopes & Rodrigues, 

2008). Milhares de crianças, adolescentes e jovens (da época) no país vivenciaram essa 

conjuntura, tendo-se transformado em arautos do comércio informal, quer para auxiliar as 

famílias (para aqueles que ainda as tinham) ou para a auto-subsistência. Foram crescendo 

num ambiente de aprendizagem directa através da experiência diária na luta pela vida. 

Desde muito cedo, tiveram de dominar a arte de comprar, vender ou revender, num circuito 

muitas vezes sinuoso que envolvia negociatas, aliciamentos, burlas e outros 

comportamentos comerciais desviantes. Foi nesse mesmo período que a economia informal 

viu-se também reforçada com a proliferação de transportes urbanos e peri-urbanos e da 

actividade cambial (Feliciano, Lopes & Rodrigues, 2008:51), concretamente os vulgos 

candongueiros2 e os kinguilas3, actividades asseguradas fundamentalmente por jovens.  

                                                           
2 Em Angola, designam de kandongueiros as viaturas utilizadas para o serviço de táxi, normalmente pintadas de cores azul e branca. A 

designação é atribuída também à própria actividade taxista bem como aos condutores das referidas viaturas. No entanto, em sentido lato, 
o termo é muitas vezes utilizado para caracterizar também a actividade comercial informal, sobretudo quando se depreende ser de 

carácter especulativa (kandonga).   

 
3 Designam-se kinguilas as pessoas dedicadas ao câmbio informal da moeda em alguns centros urbanos do país. É uma actividade que 

ganhou maior expressão sobretudo após o reacender da guerra, em 1992, e que continua até hoje em várias cidades. 
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 No entanto, o ambiente de dificuldades era geral. Afectados pela crise, os 

trabalhadores (principalmente do sector público), na sua maioria, auferia baixos ordenados, 

cujo pagamento era irregular. Entre estes, tornou-se quase proibido depender apenas do 

salário para o sustento pessoal e familiar. Discursos políticos e dizeres correntes da época 

apelavam a generalidade dos cidadãos a «apertarem os cintos» ou a «desenrascar». Era um 

quadro a que se apelidou de «safa-se quem poder» em que imperava o princípio de «cada 

um por si e deus por todos».  

 Nessa luta pela manutenção da vida e do sustento familiar, centenas de 

trabalhadores abandonaram os postos de trabalho em busca de fontes alternativas de 

rendimento, normalmente dentro do sector informal (Feliciano, Lopes & Rodrigues, 

2008:52) ou, como era frequente na época, dentro de organizações ou projectos de 

assistência humanitária.  

 Entre os que se mantiveram nos seus postos de trabalho, generalizavam-se certas 

práticas desviantes, adoptadas para a compensação dos baixos salários que se auferia (ou 

para fazer a chamada ponte inter-salarial 4 ), invariavelmente traduzidas em actos de 

corrupção ou de tráfico de influências, como por exemplo o fenómeno da gasosa5. Estas 

práticas foram-se tornando recorrentes e assumiram proporções assinaláveis a vários níveis 

do aparelho estatal e da sociedade em geral, uma espécie de ritual normalizado nas 

instituições e entre os cidadãos. A respeito disso, Vera Cruz concluiu que "O déficit, que a 

„institucionalização‟ da corrupção só veio agudizar, gerou um déficit de confiança 

generalizado dos indivíduos relativamente às instituições, ao estado, ao poder político e ao 

cidadão comum" (2011:125). 

                                                                                                                                                                                 
 
4 Antes de 2002 (ano que terminou a guerra em Angola), havia muitas irregularidades no processamento dos salários dos trabalhadores 
(principalmente do sector estatal). Os funcionários tinham os salários quase sempre atrasados, passando muitas vezes dois ou mais meses 

desprovidos de recursos para o sustento da família. Então, nos seus postos de trabalho, lançavam-se a diferentes manobras para amealhar 

diariamente alguns tostões (gasosa) que atenuassem as suas necessidades durante o período que vai de um salário a outro. Foi nessa 
altura que se popularizaram também as expressões como «o cabrito come onde está amarrado», «fazer algo para que as panelas em casa 

não entrem em férias», «toma lá dá cá» e outras.  

    
5 A gasosa é a prática de cobrança ou de oferta voluntária de valores monetários e/ou materiais para a compensação de serviços prestados 

por um agente administrativo ou outro, no quadro das suas atribuições laborais normais, para a resolução de um assunto individual ou 

colectivo do requerente. Difundiu-se em Angola sobretudo a partir da década de 90 do século passado. É uma espécie de «pagamento de 
luvas», na percepção portuguesa.  
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 Enquanto crianças e adolescentes, os jovens objectos da presente pesquisa 

testemunharam também a emergência e profusão de outros esquemas informais tendentes à 

minimização da precariedade salarial entre os trabalhadores. Inclusive, muitos petizes 

participavam directa ou indirectamente desses esquemas, ao lado de jovens ou adultos seus 

parentes, ou observando outros membros da comunidade.  

Nesta mesma altura, surgiram também outros esquemas que agitaram a dinâmica 

social nos principais centros urbanos do país. Trata-se dos designadamente jogos da sorte, 

nas suas mais diversas versões e nomes, contribuições monetárias entre amigos ou colegas, 

denominadas kixikila 6 , e de empréstimos monetários a juros, também conhecidos por 

kilapi7. Todas estas práticas surgiram em consequência das carências existentes, integrando 

um vasto mecanismo social de manutenção da vida pessoal e familiar dos indivíduos.  

 Os percursos dos actuais jovens foram, invariavelmente, construídos no quadro 

desses processos simbólicos de sobrevivência das famílias e dos indivíduos. Se, por um 

lado, o quadro social geral não era dos melhores, por outro lado, havia um engajamento 

político das autoridades em inverter a situação crítica. Um engajamento que se revelou 

difícil e nem sempre eficaz que explica, em grande medida, a continuidade de muitas dessas 

práticas até hoje. Numa das suas entrevistas, em 2012, o sociólogo Paulo de Carvalho 

descrevia da seguinte forma a realidade da corrupção e do tráfico de influências no país: 

A corrupção é apenas um dos vários males que nos afligem. Um outro é a aposta em 

pessoas da minha região, do meu grupo étnico, da minha vizinhança ou do meu núcleo 

familiar. E outro ainda é não aproveitarmos convenientemente as competências que temos à 

nossa volta, preferindo apostar na incompetência ou em estrangeiros, para não termos 

concorrência, para não termos sombras. É claro que isto vai existindo em cada vez menor 

grau, mas ainda estamos longe do que seria de desejar e do que seria mesmo de exigir. Mas 

tem toda a razão, a corrupção é, realmente, dos maiores males que temos. Temos de o 

assumir todos nós, para podermos progredir. O problema da corrupção não tem a ver com 

governantes, é um mal geral que precisa de ser estancado (Cafussa & Carvalho, 2012). 

                                                           
6 A kixikila é uma prática recorrente em Angola que consiste numa contribuição monetária acordada entre amigos ou colegas de trabalho, 
normalmente de periodicidade mensal. Apenas um contribuinte beneficia do valor total da contribuição de cada vez, num processo 

rotativo.  

 
7 O kilapi consiste em contrair um débito monetário por um tempo determinado (geralmente um mês), para suprir uma necessidade 

pessoal. Findo o período acordado, cabe ao devedor reembolsar o valor emprestado ao credor acrescido de taxa de juros acordada.     
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Entretanto, do percurso dos jovens angolanos fazem igualmente parte outras 

realidades positivas. A escolarização era um acto obrigatório e revolucionário, à luz dos 

preceitos da via socialista que o país adoptou a partir da proclamação da independência 

nacional, em 1975. Era um imperativo que todas as crianças e jovens frequentassem a 

escola. Sob o lema «estudar é um dever revolucionário», mobilizaram-se as famílias para o 

cumprimento desse desígnio de caris ideológico (Neto, 2005:211). Mesmo em condições 

adversas, muitas crianças, adolescentes e jovens dos mais variados estratos sociais, 

ingressaram nas escolas. Onde as condições infra-estruturais fossem insuficientes 

improvisaram-se salas de aulas e outros materiais didácticos para garantir a milhares de 

crianças e jovens o direito à educação.  

A par disso, centenas de crianças e jovens beneficiaram de bolsas de estudo 

externas, no âmbito da cooperação internacional com os ex-países socialistas europeus, 

Cuba e alguns países capitalistas (Neto, 2005:64). Estes acolheram também centenas de 

trabalhadores angolanos encaminhados para o aperfeiçoamento das suas competências 

profissionais. 

Das experiências juvenis, fizeram ainda parte os movimentos ou actividades 

infanto-juvenis que, em grande medida, serviram de veículos para a formação cívica e 

patriótica dos mesmos. É o caso da Organização de Pioneiros Angolanos (OPA), Juventude 

do Movimento Popular de Libertação de Angola (JMPLA), Associação dos Estudantes do 

Ensino Médio (AEM), Brigada [de ensino] Comandante Dangereux, Escolas Polivalentes, 

círculos de interesse, planos de férias, acampamentos de pioneiros ou de jovens, entre 

outras iniciativas educativas e produtivas que perduram na memória de muitos jovens 

adultos actuais. Algumas dessas organizações e iniciativas desapareceram e outras 

continuam actualmente sob o mesmo signo ou foram transformadas. 

 O ensino era público e gratuito em todos os subsistemas educativos. Em termos 

oficiais, só a partir de 2001 se liberalizou o sector educativo à iniciativa privada (Lei n.º 

13/01, de 31 de Dezembro – Lei de Bases do Sistema Educativo). A massificação do ensino 

foi um dos pilares da política de Estado, e visava uma escola universal à todas as crianças, 

independentemente do sexo, origem social, raça, crença religiosa, etc. Apesar disso, muitas 

crianças acabavam por ficar fora do sistema formal de ensino por insuficiência de escolas, 
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insegurança em algumas regiões do país, negligência, resistência ou recusa de alguns pais e 

encarregados de educação para a escolarização dos filhos.   

 O segundo período (1992-2002), mesmo com a vigência da democracia 

multipartidária, pode ser considerado de guerra total. Os centros urbanos até então intactos 

ou livres de confrontações armadas, transformaram-se em focos de fortes escaramuças, a 

partir dos quais a guerra se alastrou para as zonas do interior. Pelas proporções que 

assumiu, foi considerada mais atroz em relação à que se registou entre 1975 e 1991. Desde 

as crianças aos mais velhos nas cidades, todos puderam ter contacto com a tamanha 

destruição do país, número considerável de vítimas mortais e de feridos e milhares de 

desalojados. 

 A eclosão do conflito pós-eleitoral, em 1992 (Birminghan, 2017:172; Cafussa, 

2014:53), apanhou de surpresa a maioria da população angolana que ainda não tinha 

experimentado em condições os frutos da paz conquistada em 1991. Muitos indivíduos ou 

famílias viram-se confinados em localidades por onde se tinham deslocado para rever 

familiares, passear ou tratar de negócios. Se, depois à sua eclosão, o conflito foi empurrado 

para fora das principais cidades do litoral, o mesmo não aconteceu com as zonas do interior 

do país que permaneceram meses ou anos a fio debaixo do fogo beligerante. Em muitas 

vilas e aldeias a guerra perdurou até às portas do fim definitivo das hostilidades, em 2002.  

 As vagas de populações saídas de suas zonas de origem, a pé na sua maioria, 

fugindo da guerra, dirigiram-se às províncias costeiras, principalmente Luanda (capital do 

país), Benguela, Namibe e Cuanza Sul tidas, a prior, como mais seguras, o que aumentou 

consideravelmente a população e tornou mais difícil a vida nas suas cidades. A fome e a 

miséria corporizaram esse contexto de crise social.  

Nessa altura ganharam proporções alarmantes fenómenos sociais como 

crianças/jovens deslocados e crianças/jovens de e na rua.  Apesar de possuírem uma 

trajectória comum, marcada pelos episódios da guerra, a vida desses grupos de 

crianças/adolescentes/jovens foi diferente nas cidades. O primeiro grupo, vivia 

normalmente sob custódia de suas famílias ou parte delas em acampamentos ou recintos 

comunitários, criados para o acolhimento das populações deslocadas, onde beneficiavam de 
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algum apoio alimentar, vestuários e outros géneros doados, principalmente por 

Organizações Não-governamentais (ONGs). O segundo, constituído por órfãos ou 

abandonados pelas famílias, não tinha normalmente abrigo e pululava à sorte pelas artérias 

das cidades em busca meios de sobrevivência, ora sujeitando-se a trabalhos incompatíveis 

com a idade, ora desenvolvendo pequenos negócios informais (limpeza, lavagem de carros, 

graxa de sapatos, carregamento de água, etc.) ou mesmo, extraindo do lixo algo para matar 

a fome e o frio. As vicissitudes por que passavam, levaram a que muitas dessas 

crianças/jovens enveredassem por práticas incorrectas, tais como furtos, prostituição, 

consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas.  

 O percurso de guerra civil que o país viveu durante 27 anos (1975-2002) foi 

marcado igualmente pelo serviço militar obrigatório, particularmente para jovens do sexo 

masculino. Ao completarem 18 anos de idade, os jovens do sexo masculino, voluntaria ou 

compulsivamente, tinham de alinhar nas forças armadas. Muitos chegaram a ser militares 

com menor idade. Essa obrigatoriedade de alinhamento nas forças armadas foi mais forte 

no período 1975-1991, tempo em que vigorava no país o sistema de partido único. Nesta 

conjuntura político-militar,  

Os jovens que viram a sua vivência juvenil condicionada pela obrigatoriedade do 

cumprimento do serviço militar, hoje, na sua maioria desmobilizados (e em muitos casos 

deficientes físicos), encontram bastantes dificuldades no acesso ao emprego pois o seu nível 

de qualificação é muito baixo, não se enquadrando nas exigências que actualmente são 

postas para se ter acesso a um posto de trabalho. Recorrem sobretudo ao informal, pois a 

sua reforma de ex-combatentes não é suficiente para suprir as suas necessidades diárias. 

(Oliveira, 2011). 

 Em relação aos jovens com idades actualmente compreendidas entre 18 e 35 anos, a 

questão de cumprimento de serviço obrigatório não se pode colocar de forma categórica. 

Pois, formalmente, apenas em 1998/9 os indivíduos mais velhos da amostra começaram a 

atingir os 18 anos, a idade oficial para a integração militar dos cidadãos. Nessa altura, 

embora o confronto armado fosse intenso, não foi decretado estado de emergência que 

levasse à alteração da ordem democrática prevalecente e justificasse o recrutamento 

forçado jovens para as fileiras das forças armadas.  
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Salvo algumas excepções, os que ingressaram nas forças armadas nessa época 

fizeram-no voluntariamente. Note-se que, em termos formais, excluindo o marco de 1998-

2002 (período em que os indivíduos nascidos entre 1980 e 1984 tinham completado 18 a 22 

anos, por isso, com requisitos etários para integrarem a vida militar), as forças armadas 

foram sustentadas essencialmente por indivíduos actualmente com 36 ou mais anos de 

idade.         

 Veja-se que, até 2002, a geração de jovens que sustenta esta nossa abordagem, 

situava-se em idades compreendidas entre 21 (para os mais velhos) e 4 anos (para os mais 

novos). Entre os mais velhos, os jovens que eventual e formalmente integraram as fileiras 

das forças armadas, apenas teriam militado 4 anos (1988-2002) até a altura do fim do 

conflito armado no país. Mas isto não exclui a possibilidade de alguns jovens actuais terem 

servido nas forças armadas, antes de terem atingido a idade formal para o efeito. Pois, em 

2003, a Human Rights Watch (HRW) fazia referências que, desde 1998, teriam sido 

utilizadas cerca de 9 mil «crianças-soldados» em Angola, sendo 3 mil nas fileiras das 

Forças Armadas Angolanas (FAA) e 6 mil nas ex-Forças Armadas de Libertação de Angola 

(FALA). Apontou-se ainda que 5 a 8 mil meninas teriam casado com militantes da UNITA 

(HRW, 2003).  

 O contexto de guerra em que viveram os jovens angolanos, provocou a morte a mais 

de 500 mil pessoas e mais de 4 milhões de deslocados internos, de enormes prejuízos 

materiais. O cenário do país desenhado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 

2003, revelava 80% de angolanos sem acesso à assistência médica, 60% sem acesso a água 

potável e 30% de crianças morriam antes dos 5 anos de idade. A esperança de vida situava-

se nos 40 anos de idade” (Polgreen, 2003).    

 De qualquer modo, embora houvesse aspectos comuns, o conflito armado marcou 

de forma diferente as trajectórias dos jovens que viveram a sua infância nas zonas rurais e 

urbanas. Nas zonas rurais e do interior do país, a incidência da guerra foi directa, desde 

muito cedo, sobre as crianças e jovens. Estes cresceram praticamente em permanente 

ambiente de beligerância, juntamente com as suas famílias.  
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Para fugir das atrocidades e resguardar a vida, muitos jovens foram sujeitos a 

percorrer longas distâncias a pé, atravessando dificuldades e perigos, até alcançar zona mais 

seguras. Postos nas localidades acolhedoras tiveram de suportar o ónus da condição de 

deslocados e sujeitar-se a várias formas de sobrevivência num meio que se mostrou 

estranho e, muitas vezes, hostil. Ao destacar a situação degradante por que muitos passaram 

na época, Sílvia de Oliveira escreveu: 

Para os jovens que se refugiaram nos centros urbanos (deslocados), o recurso ao informal 

apresenta-se igualmente como a única alternativa económica. O acesso à educação ficou 

condicionado não só pelos constantes movimentos migratórios como também pela ausência 

de uma estrutura familiar de apoio. A falta de qualificação e formação condiciona o futuro 

destes jovens, sendo que muitos correm o risco de incorrerem em comportamentos de risco. 

(Oliveira, 2011). 

 Enquanto isso, as crianças e os jovens nas zonas urbanas só mais tarde 

testemunharam a incidência directa das escaramuças e a sua violência. Tal ocorreu 

sobretudo na sequência do conflito pós eleitoral de 1992. Os principais centros urbanos 

foram directamente sacudidos pelo confronto armado (Birminghan, 2017:169).  

Apesar da intensidade com que se bateu nas principais cidades, a guerra 

rapidamente foi afastada para as zonas rurais e do interior. Em termos gerais as crianças e 

jovens das zonas urbanas, sobretudo no litoral do país, não foram obrigadas a abandonar o 

meio em que viviam. Apenas submeteram-se às privações sociais de vária ordem ligadas à 

situação conjuntural do país.  

Isto significa que, apesar de pertencerem numa mesma geração etária, o género, a 

etnia, o estatuto socioeconómico e, principalmente, a localização territorial ao longo dos 

anos de conflito armado e, posteriormente, de paz no país, tiveram influências sobre as 

trajectórias individuais dos actuais jovens angolanos, desde a infância à juventude.  

O fim da guerra no país, em 2002 (Cafussa, 2014:83), marcou uma viragem na vida 

das populações angolanas, particularmente das crianças e jovens. Apesar das consequências 

desastrosas do conflito no tecido social e económico do país (Panchaud, 2008; Patatas, 

2016), a estabilidade político-militar permitiu que as famílias criassem esperanças em 

proporcionar uma vida diferente para os filhos. Todavia, havia muito por fazer-se para 
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contrapor os efeitos da “Guerra Civil [que], em grande medida definiu a história moderna 

do país” (Oyebade, 2007, apud, Santos Silva & Sá, 2014:73). Em 2014, Santos Silva e Sá 

descreveram da seguinte forma as dificuldades ainda prevalecentes num país em paz: 

Após viver décadas de sua trajectória em guerra, a população continua a ter que lidar os 

resquícios do seu passado violento. Com o país devastado pelos conflitos armados, o 

governo enfrenta dificuldades para reconstruir uma economia forte ou uma sociedade 

estável democraticamente, para oferecer educação, saneamento básico, transporte público e 

saúde. (Santos Silva & Sá, 2014:73)    

 No entanto, houve avanços em muitos indicadores sociais. A construção e a 

reconstrução de importantes infra-estruturas sociais permitiram a ampliação das redes 

escolares, sanitárias, habitacionais e de outros serviços sociais. No sector da educação, por 

exemplo, foram construídas 34.580 salas de aulas de 2001 a 2010. Neste mesmo período, o 

número de alunos matriculados passou de dois a aproximadamente seis milhões (Victorino, 

2012:1). 

  “Dados oficiais de 2015 indicam que frequentavam então o ensino primário em 

Angola 5,1 milhões de alunos, enquanto no ensino secundário estavam integrados 1,082 

milhões de estudantes no 1.º ciclo e 621 mil no 2.º ciclo”8. O trilho de crescimento e 

inclusão educativo continuou significante. Como foi confirmado pelo Ministro da Educação 

de Angola, Pinda Simão, na abertura do ano lectivo 2017, em 2016 já tinham sido 

matriculados em todo país 9.086.600 alunos, até ao 2º Ciclo do Ensino Secundário9, o que 

reflecte um crescimento na ordem dos 70% nos últimos cinco anos. O mesmo aconteceu 

com o Ensino Superior, como veremos mais adiante  

Entretanto, apesar do crescimento do sector educativo, não se pode falar de inclusão 

total, já que desde o ensino primário ao superior, dezenas de milhares de crianças e jovens 

não conseguem ingressar na escola, sobretudo por insuficiência da capacidade infra-

estrutural do sistema educativo nacional e dos condicionalismos ligados às condições 

socioeconómicas das famílias. Outro constrangimento que tem acompanhado este “boom” 

da capacidade de oferta educativa nos últimos anos, prende-se com a qualidade de ensino 

oferecida aos jovens e não só:   

                                                           
8
 http://rr.sapo.pt/noticia/66313/escolaridade_obrigatoria_em_angola_passa_a_ser_o_9_ano; (11/12/2016) 

9
 http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/ensino_gratuito_mais_abrangente (01/04/2017) 
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O verdadeiro problema está na falta de qualidade. Temos de inverter esse quadro, de modo 

que todos, independentemente da posição social, possamos ter acesso a ensino de qualidade 

e a hospitais públicos com serviço de qualidade em Angola. Não se admite que seja preciso 

pagar para ter acesso a um instituto médio ou a uma universidade pública, da mesma forma 

como não se admite que se continue a ludibriar alunos e encarregados de educação com o 

embuste que é a monodocência. (Cafussa & Carvalho, 2012). 

Se o déficit na qualidade de educação constitui um constrangimento a ultrapassar, 

um outro desafio do país prende-se com a diminuição de elevados índices de desemprego 

no seio da juventude (INE, 2016:27). O diploma não tem garantido a materialização do 

ambicionado primeiro emprego a dezena de milhares de jovens adultos pelo país, mesmo 

entre os que detêm uma formação média ou superior (Patatas, 2016). Em função disso, 

muito são relegados a actividades informais ou complexos esquemas de subsistência. Estes 

e outros aspectos focados ao longo do texto traduzem a realidade na qual se construiu e 

continua a construir-se a trajectória dos jovens angolanos do presente. 

  

3. O género nas transições juvenis em Angola 

 Os últimos resultados estatísticos de Angola demonstraram que, num universo de 

25.789.024 habitantes, 48% são pessoas do sexo masculino e 52% do sexo feminino. O 

índice de masculinidade no país é de 93,8 (INE, 2016:8). Estes dados demonstram que as 

mulheres constituem uma maioria em relação aos homens. Tratando-se de uma população 

maioritariamente jovem, é legítimo que consideremos que a maioria dos jovens angolanos é 

do sexo feminino. 

 Apesar dos discursos e políticas de desenvolvimento, a desigualdade de género 

constitui uma questão por equacionar em África (Phalane, 2012:243). Desde meios 

tradicionais aos mais altos patamares de decisão, a igualdade de género apresenta-se 

controversa e periférica. Segundo Manthiba Phalane (2012), esse facto pode estar ligado a 

uma certa relutância de lidar com a questão, por afectar as normas societais, tradições 

culturais ou regionais, ou ainda devido a ignorância, real ou dissimulada, em torno na 

natureza das disparidades entre género ou da importância do bem-estar das mulheres nas 

perspectivas de desenvolvimento dos países (p. 243).  
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 De facto, as raízes da desigualdade de género estão geralmente ligadas à forma 

como as famílias tratam as crianças desde a tenra idade. "Os estudos sobre a interacção 

progenitor-criança revelaram, por exemplo, diferenças em relação ao tratamento dos 

rapazes e das raparigas, mesmo quando os pais acreditam ter a mesma reacção com uns e 

outros" (Giddens, 2013:678). Esta perspectiva legitima a força das influências sociais na 

construção das identidades do género dos indivíduos. 

 Essas influências sociais podem começar mesmo pela forma como uma mãe ou um 

pai se predispõe ao desejar ter um filho do sexo masculino ou do sexo feminino. Tal 

predisposição específica pode continuar durante a gravidez, em função do sexo biológico 

do bebé em formação, e prolongar-se na preparação dos haveres de acolhimento ao filho 

que vai nascer (tipo e cor do berço, de roupas, brinquedos, enfim, todos adereços 

necessários). E esta dinâmica estende-se ao longo do crescimento do indivíduo, em que 

entram em jogo outros agentes de socialização diferenciadores de género, tais como a 

escola e os meios de comunicação.   

 Nas comunidades tradicionais africanas, a educação é um dos instrumentos de 

promoção da diferenciação entre rapazes e raparigas. Elizabeth Gnanvo (2012) referiu que, 

em quase todas as comunidades africanas, a puberdade era fixada entre 14 e 16 anos, para 

as raparigas, e entre 16 e os 18 anos, para rapazes. Por norma as raparigas esperavam mais 

tempo para gozarem na plenitude os seus direitos (Gnanvo, 2012:315).  

A segregação etária para a iniciação masculina e feminina estende-se também aos 

papéis sociais a exercer para cada sexo. Ao rapaz ensinava-se "o domínio de todos os actos 

que permitem o homem subsistir-se na sociedade; a conhecer e a fazer o seu trabalho de 

homem e de marido, isto é, de chefe de família. Ao contrário do rapaz, a mãe, num meio 

feminino diferente, age sobre a rapariga para fazer dela uma mulher competente" (Gnanvo, 

2012:313). Nestas sociedades, o sexismo e a dominação masculina constituem a lógica de 

tal "prática de socialização", como refere Bourdieu (1999). 

 A educação tradicional bantu reforça em sentidos opostos os papéis sociais do 

homem e da mulher, numa espécie de posição «dominador e submissa». Silva (2011) 

referiu que "as representações sociais sobre a mulher rural têm-na como submissa, ao 
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serviço do homem e talhada para funções de mãe e doméstica". Em Angola, sobretudo no 

meio rural, essa lógica de educação discriminatória entre o rapaz enquanto homem e da 

rapariga enquanto mulher é uma realidade em quase todos os conjuntos socioculturais. 

Nestes, impera uma educação tradicional "cujo princípio basilar é a diferenciação de 

género" (Silva, 2011).   

 Actualmente a maioria da população angolana vive nas zonas urbanas e peri-

urbanas. Porém, essa mesma maioria provém de zonas rurais, de onde saiu principalmente 

devido a instabilidade político-militar que abalou o país. Assim, a maioria dos jovens 

angolanos de hoje é produto das influências directas da estrutura educativa baseada na 

desigualdade de género que "resulta do facto de os homens e as mulheres serem 

socializados em função de papéis diferentes" (Giddens, 2013:677). Tradicionalmente essa 

diferenciação de papéis tem sido reforçada pelos ritos de iniciação, constituídos em actos 

simbólicos de evocação à masculinidade dos rapazes e a feminilidade das raparigas. O valor 

simbólico destes rituais reside do facto de incutir na mente das raparigas o seu valor e 

estima como procriadoras, considerando que a mulher “é antes de mais um „campo vaginal‟ 

destinado a ser fecundado pelo homem” (Altuna, 1993:299). 

 Entre os jovens actuais o facto de se ser homem ou mulher tem algum peso na 

forma como delineiam ou encaram os seus percursos de vida. Em muitos casos alimenta-se 

uma ideia positiva pelo facto de se ter nascido indivíduo do sexo masculino e outra 

negativa pelo facto de se ser do sexo feminino. A desigualdade de oportunidades entre 

rapazes e raparigas verifica-se até no acesso das crianças à escola. Por exemplo, em 2014, 

constatou-se que “39.9% das meninas com 6 ou mais anos de idade frequenta[va]m a 

escola, contra 45.2% dos meninos. Esta proporção e[ra] mais baixa a nível rural, aonde 

apenas 37% das meninas frequenta[va]m a escola” (MED, 2015:27). Este aspecto 

representa um dos vários exemplos de diferenciação, com base no sexo, ainda prevalecentes 

na sociedade angolana, razão pela qual consta entre os desafios das autoridades educativas 

do país para a sua reversão.  

De facto, desde tenra idade o sexo do indivíduo condiciona todo o conjunto de 

processos de socialização que começa no seio familiar e se estende para o resto da 

sociedade. À semelhança do que ocorre um pouco pela África e outros pontos do mundo 
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com grandes desafios educativos, são relativamente acentuadas as assimetrias entre homens 

e mulheres no acesso às oportunidades sociais e económicas diversas.  

No entanto, como refere Silva (2011), "a urbanização das sociedades africanas tem 

contribuído para a construção de uma nova visão da mulher associada à sua capacidade de 

participar socialmente e de gerar rendimentos". Nos centros urbanos, tende a esbater-se a 

convicção segregadora. Para isso, tem contribuído o convívio entre jovens ou indivíduos de 

diferentes sexos e estratos sociais, aliado à escolarização massiva e universal, ao enorme 

fluxo de informação e outras valias proporcionadas pela modernização e globalização.  

 Mais do que em meios rurais, onde o papel da mulher é normalmente subalterno ao 

homem, nas cidades tende-se a alterar a dita realidade sociocultural. Aqui, têm sido 

igualmente fundamentais as acções sociais e educativas de promoção da igualdade de 

género levadas a cabo pelas escolas, meios de comunicação social, associações cívicas, 

igrejas e entidades políticas, o que tem despertado as famílias e os jovens no sentido de 

cultivarem uma mentalidade mais horizontal nas relações entre homens e mulheres. 

Em suma, as vivências e experiências juvenis revelam uma diversidade interna de 

uma categoria social aparentemente considerada homogénea. Temos assim várias 

juventudes, embora concentradas em limites etários que os inclui recorrentemente em um 

único grupo geracional. A realidade angolana demonstra esta segmentação dos jovens, 

consubstanciada na heterogeneidade dos percursos de vida dos sujeitos. Independentemente 

das experiências mais ou menos comuns, os indivíduos têm vivenciado ao longo de sua 

trajectória episódios singulares que reforçam a sua individualização no grupo de pares. 

Temos várias juventudes angolanas, marcadas pelo conflito armado, mas também pelas 

oportunidades proporcionadas pelo ambiente de paz no país. Juventudes estas que tendem a 

contrapor os sinais de desigualdade ainda prevalecentes na sociedade e enfrentar os 

desafios educativos que se impõem para um país em progresso.  
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CAPÍTULO II 

ENSINO UNIVERSITÁRIO EM ANGOLA, COM FOCO EM BENGUELA   

  

Este capítulo visa fazer uma breve incursão sobre o ensino superior em Angola, 

particularmente na província de Benguela, onde foi realizada a pesquisa empírica desta 

tese. Esboça aspectos da evolução histórica do ensino universitário, o quadro actual em 

termos de oferta de estabelecimentos e cursos, bem como os números de efectivos 

estudantís no país e na província. 

 

 

1. A universidade em Angola: das origens à actualidade 

 A implantação do Ensino Superior em Angola data de 1962, por força do Decreto-

Lei 44530, de 21 de Agosto, do Governo colonial, que cria os Estudos Gerais 

Universitários de Angola integrados na Universidade Portuguesa. No entanto, a iniciativa 

ganha corpo, de facto, quando os referidos Estudos Gerais Universitários são fixados em 

Luanda, a 6 de Outubro de 1963. De acordo com Silva (2004:155), nessa altura, os mesmos 

funcionaram com cursos nas áreas de Agronomia, Medicina, Engenharia, Medicina 

Veterinária e Ciências Pedagógicas, assegurados por 18 docentes. O número inicial de 

matriculados foi de 286 alunos.  

 A Reitoria universitária é fixada em Luanda em 1965. Os cursos de Medicina 

Veterinária, Agronomia e Silvicultura são transferidos para a cidade de Nova Lisboa (actual 

Huambo) e o de Ciências Pedagógicas para a cidade de Sá da Bandeira (actual Lubango). 

Três anos mais tarde, isto é, em 1968, através do Decreto-Lei nº 48790, de 23 de 

Dezembro, os Estudos Gerais Universitários foram convertidos em Universidade de 

Luanda.  

 Depois da proclamação da independência nacional, em 1975, o Ensino Superior 

passou a ser um dos subsistemas do Sistema de Educação do país. Em 1976, através da 

Portaria nº 76-A/76, de 28 de Setembro, do Ministério da Educação e Cultura, a 
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Universidade de Luanda passa a chamar-se Universidade de Angola, ostentando o estatuto 

de única instituição de ensino superior no país e com carácter público. Foi seu Primeiro 

Reitor, António Agostinho Neto, Primeiro Presidente da República, cujo nome viria ser 

atribuído à instituição, em 1985, seis anos após a sua morte, em 1979, por força da 

Resolução nº 1/85, do CDS (DR 9- 1ª Série, 28 de Janeiro), passando a designar-se 

Universidade Agostinho Neto (UAN). 

 Na década de 80 do século XX, a UAN reforçou a sua estrutura com a criação de 

novas unidades orgânicas. Ao mesmo tempo, criou centros universitários em Luanda, 

Lubango e Huambo, a partir dos quais activou mecanismos de ensino à distância.     

 As transformações políticas e socioeconómicas iniciadas no país em 1991, 

principalmente com a liberalização do mercado, repercutiram-se igualmente no sector do 

ensino superior. Nos anos seguintes, marcou-se o fim do monopólio da UAN como única 

instituição universitária no país. A Universidade Católica de Angola (UCAN), é a primeira 

instituição privada de ensino superior a entrar em funcionamento. Foi "autorizada pelo 

Governo da República de Angola através do Decreto nº 38-A/92, de 7 de Agosto e 

instituída a 29 de Outubro de 1997, após aprovação da Sagrada Congregação de Educação 

Católica (SCEC)" (Estatuto Orgânico da Universidade Católica de Angola, 2013:1).  Mas 

só começou a trabalhar de facto a 22 de Fevereiro de 1999. 

Seguiram-se outras iniciativas de carácter não estatal a partir das quais surgiram o 

Instituto Superior Privado de Angola (ISPRA), em 2000, a partir do qual surgiria a 

Universidade Privada de Angola (UPRA), em 2007; a Universidade Jean Piaget de Angola 

(UniPiaget Angola), em 2001; a Universidade Independente de Angola (UnIA), em 2004; a 

Universidade Lusíada de Angola (ULA); e o Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Relações Internacionais, em 2007, entre outras.  

 Entretanto, é importante salientar que mesmo com o surgimento de várias dessas 

instituições universitárias privadas, a UAN manteve a exclusividade, por mais alguns anos, 

no sector público de ensino superior no país. Segundo Sebastião Teta (2013), "esteve, até 

2002, em 7 das 18 províncias de Angola: Luanda, Huambo, Huíla, Benguela, Uíge, 
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Cabinda e Kwanza-Sul. Funcionavam, até a altura, 31 cursos de licenciatura" (p. 31-32). 

Esse figurino foi mudando gradualmente.  

No período entre 2002 e 2007 o ensino superior público viu-se reforçado com mais 

duas instituições e o privado com treze (Teta, 2013:33). No ano de 2009, procedeu-se à 

criação de "regiões académicas que delimitam o âmbito territorial de actuação e expansão 

das instituições de ensino superior" (Decreto nº 5/09, de 7 de Abril). A região académica I 

passou a compreender as províncias de Luanda e Bengo; a região académica II, as 

províncias de Benguela e Cuanza-Sul; a região académica III, as províncias de Cabinda e 

Zaire; a região académica IV, a Lunda-Norte, Lunda-Sul e Malanje; a região académica V, 

o Huambo, Bié e Moxico; a região académica VI, a Huíla e Namibe, a região académica 

VII, as províncias do Uíge e Cuanza-Norte e, finalmente, a Região Académica VIII, as 

províncias do Cuando Cubango e Cunene. 

 Com intuito de cobrir as zonas académicas ora criadas, a Universidade Agostinho 

Neto foi desmembrada, através do Decreto nº 7/09, de 12 de Maio, e, criaram-se mais 6 

novas universidades públicas regionais. O facto permitiu a chegada do ensino superior às 

18 províncias do país. Deste modo, a Universidade Agostinho Neto, passou a circunscrever-

se à região académica I, a Universidade Katyavala Bwila, à região académica II, a 

Universidade 11 de Novembro, à região III, a Universidade Lueji A‟Nkonde, à região IV, a 

Universidade José Eduardo dos Santos, à região V, a Universidade Mandume ya 

Ndemufayo, à região VI, a Universidade Kimpa Vita, à região académica VII, e, mais 

recentemente, através do Decreto nº 188/14, de 4 de Agosto, a Universidade Cuito do 

Cuanavale, à região VIII. 

 As afirmações de Victorino (2012) traduzem devidamente o desenvolvimento 

registado neste subsistema de ensino: 

No ensino superior registou-se a criação de 6 novas Universidades públicas em 2009, 

resultantes do redimensionamento da única universidade pública existente até então. A 

abertura do ensino superior ao sector privado possibilitou a criação de 22 Instituições de 

ensino Superior, tuteladas por entes privados. Esta expansão do ensino superior possibilitou 

a triplicação do n.º de estudantes matriculados no ensino superior. O número de jovens 

graduados é, a cada ano, cada vez maior, com forte implicação positiva na vida de muitas 

famílias. (Victorino, 2012:9). 
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 O processo de criação ou legalização de instituições universitárias continuou no 

país, à luz do Decreto Presidencial nº 168/12 de 24 de Julho. Até finais de 2011, passou-se 

a contar com uma academia e dezanove instituições públicas de ensino superior autónomas, 

distribuídas nas distintas regiões académicas e uma ordem de 51 unidades orgânicas. No 

sector privado, o número de instituições era de 22, distribuídas entre universidades e 

institutos superiores politécnicos.  

 Tratava-se de avanços que se registavam ao nível das infra-estruturas de ensino 

superior, sobretudo desde que o país alcançou a paz, em 2002. Em véspera da celebração do 

10º aniversário desse bem nacional, contavam-se efectivamente "17 universidades (7 

estatais e 10 privadas), 19 institutos superiores (7 estatais e 12 privados) e 2 escolas 

superiores autónomas (ambas estatais)" (Carvalho, 2012). Neste caso, eram 38 Instituições 

de Ensino Superior (IES), até pelo menos em finais de 2011. 

 Já em 2012, aquando de sua investidura ao cargo, o Presidente da República de 

Angola avançou novos dados, ao declarar a existência no país de "17 universidades e 44 

institutos superiores"(Buza, 2012:5). Nos anos subsequentes ampliou-se este quadro de 

oferta de oportunidades de ensino, tanto no sector universitário público como no privado. 

No sector universitário público, a criação da VIII Região Académica e, concomitantemente 

da Universidade Cuito Cuanavale, cobrindo as províncias do Cuando Cubango e do 

Cunene, conferiu novas oportunidades de ensino às populações dessas regiões e não só. Até 

2016, o país contava com 73 Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 64 funcionais. 

Destas, 24 são públicas e 40 privadas. Do universo da IES destacado, contam-se 18 

universidades (8 públicas e 10 privadas), 41 institutos superiores (11 públicas e 30 

privadas) e 4 escolas superiores estatais (MES, 2015; MES, 2017). 

 Evolução do efectivo estudantil universitário em Angola (2012-2016) 

Quando terminou a guerra em Angola, em 2002, era reduzida a capacidade instalada 

no ensino superior perante a grande demanda. Com base nos dados de que dispunha, Teta 

(2013) afirmou que "a população estudantil geral do subsistema do ensino superior era 

composta, no ano lectivo 2001/2002, de 9.129 estudantes na UAN e cerca de 2.000 

estudantes nas universidades privadas" (p. 32).   
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 Com a paz vigente no país, acelerou-se a expansão da rede universitária e a oferta 

curricular. Por exemplo, o então Reitor da Universidade Agostinho Neto descreveu o 

crescimento registado entre 2002 e 2007 nos seguintes termos:  

A procura anual pelos cursos ministrados na UAN variou de cerca de 5.000 (cinco mil) para 

cerca de 70.000 (setenta mil), enquanto a oferta (numerus clausus) anual variou de 856 

(oitocentos e cinquenta e seis) para 8.300 (oito mil) vagas; O número de estudantes 

inscritos num dado ano lectivo cresceu de 9.129 para cerca de 54.000 (cinquenta e quatro 

mil) estudantes; O número de finalistas por ano (graduados e pós-graduados) aumentou de 

172 (2001/02) para 2.557 (2007) finalistas, entre mestres, licenciados e bacharéis; O 

número de cursos cresceu de 31 para 83. (Teta, 2013:32). 

 A Tabela 1 espelha alguns indicadores de crescimento registados na Universidade 

Agostinho Neto, nos primeiros cinco anos de paz e reconstrução nacional no país (2002-

2007): 

Tabela 1 – Alguns indicadores de crescimento da UAN (2001/2-2007) 

Indicadores Anos Académicos 

2001/2 2007 

Vagas disponíveis 856 8.300 

Candidatos inscritos 5.000 70.000 

Estudantes matriculados 9.129 54.000 

Finalistas 172 2.557 

Cursos 31 83 

Fonte: elaboração própria, com base em Teta (2013) 

 O quadro ilustra que o número de estudantes matriculados cresceu cinco vezes, só 

na UAN, passados cinco anos desde a conquista da paz em Angola. Juntamente com outras 

instituições universitárias, incluindo as privadas, em 2008 o número de candidatos ao 

ensino superior rondava os 80 mil e as vagas, em 13 mil. Contavam-se cerca de 85 mil 

estudantes matriculados em distintos estabelecimentos de ensino, enquanto o número de 

finalistas ia além dos três mil (Teta, 2013). 

 De facto, o surgimento de mais de duas dezenas de instituições universitárias 

públicas e privadas permitiu que milhares de jovens (e adultos) tivessem a oportunidade de 

prosseguir os estudos superiores em várias áreas do conhecimento. Se, em 2008, o ensino 

superior público contava com 50.477 estudantes matriculados, este número subiu para 
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139.500, em 2012 (Vitorino, 2012:12). Outro pesquisador ia um pouco além deste número, 

ao apontar que já em 2011 o país contava com 140.016 estudantes no Ensino Superior 

(Carvalho, 2012). De acordo com Carvalho, de 2002 a 2011, “o ritmo de crescimento 

médio do número de estudantes ao ano foi de 30,7%”. 

Até 2012, o país possuía 6% da população, em zonas urbanas, e 4%, em zonas 

rurais, com o ensino superior concluído (INE, 2012:31). A rede escolar universitária 

continuou a crescer de modo a que, em 2013, o número de efectivos matriculados nos 

estabelecimentos de ensino superior em Angola ultrapassasse os 160 mil estudantes. 

Os indicadores anteriores sofreram alterações ao longo dos últimos quatro anos. Centenas 

de quadros foram graduados em todo o país por diversas instituições universitárias públicas 

e privadas. O número de quadros formados anualmente em todo o país tem se situado na 

ordem dos 1.200 a 2.000 licenciados. O Censo de 2014 forneceu dados não muito afastados 

dos indicadores já referenciados, ao apontar que cerca de 2% de angolanos, com 24 ou mais 

anos de idade, tinha completado o ensino superior, e que a taxa era maior em Luanda 

(5,4%) e menor no Bié (0,5%). Este indicador oficial prevalece até hoje (INE, 2016). 

 Os jovens com idades compreendidas entre 18 e 34 anos constituem 

aproximadamente 80% da população universitária do país (MES, 2015). A frenética corrida 

dos jovens pela qualificação superior está ligada não apenas à natureza da própria estrutura 

demográfica do país, em que este segmento é o maior, mas também pela necessidade de 

obter vantagens ou facilidades de inserção na vida activa e laboral e alguma notoriedade 

social (Patatas, 2016).  

Em 2015, havia sido matriculado 221.037 estudantes nos estabelecimentos de 

ensino superior existentes no país, dos quais 55,5% eram do sexo masculino. Contava-se 

nesta altura com 180 cursos diversos. O número de graduados nesse período foi de 12.395 

estudantes (MES, 2015). Um ano depois, estes indicadores continuaram a crescer. Num 

relatório apresentado no VII congresso do partido no poder (MPLA), em Agosto de 2016, 

apontou-se que o número de estudantes universitários, em unidades de públicas e privadas 
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de ensino, rondava os 286.433
10

, o que representaria cerca de 23% de crescimento da massa 

estudantil no conjunto das oito regiões académicas.  

No entanto, o indicador estudantil apresentado no conclave do partido governante é 

diferente do espelhado na estatística anual do Ministério do Ensino Superior, referente ao 

ano académico de 2016. No seu Boletim Estatístico do Ensino Superior, de Janeiro de 

2017, este órgão revela que, até pelo menos ao ano anterior, o universo estudantil do ensino 

superior era de 241.284 pessoas. Neste caso, este número representa um crescimento na 

ordem de 8%, relativamente a 2015. 

O gráfico 1 ilustra o ascendente verificado no Ensino Superior, no período 2012-

2016, em termos de matrículas. 

Gráfico 1 – Evolução do efectivo estudantil no ES em Angola (2012-2016) 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Vitorino, 2012; Carvalho, 2012; MES, 2014, 2015, 2017. 

  

 Como se pode ver, o número de estudantes universitários em todo o país passou de 

139.501, em 2012, para 241.284, em 2016. Isto representa um crescimento na ordem de 

42%, apesar da crise económica com que o país se viu confrontado a partir de 2014.   

 

                                                           
10

 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2016/7/33/Angola-Numero-estudantes-universitarios-

cresce-para-mais-286-mil-cinco-anos,a7c00147-7237-46ad-ac32-49791a0df392.html; (02/11/2016) 
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2. Província de Benguela: breve caracterização 

 Em Angola, a província de Benguela está localizada no litoral centro, a 11º 47‟ e 13º 

50‟ de latitude Sul e 12º 33‟ e 13º 20‟ de longitude Este. É um território com 39.827 Km
2
 

de extensão, constituindo 3,19% do território nacional. A norte é limitado pela província do 

Kuanza-Sul, a leste pelo Huambo, a sul pelas províncias do Namibe e Huíla e a oeste pelo 

Oceano Atlântico.  

Figura 2 - Mapa da província de Benguela 

Fonte: https://aeppea.wordpress.com/sitemap.xml 

 

 Administrativamente, a província está dividida em 10 municípios (Benguela, a sede, 

Baía Farta, Balombo, Bocoio, Caimbambo, Catumbela
11

, Chongoroi, Cubal, Ganda e 

Lobito) e 30 comunas. A sua capital encontra-se geograficamente localizada a cerca de 692 

quilómetros no litoral sul de Luanda, a capital do país.  

A província conta actualmente com 2.231.385 habitantes (INE, 2016:9), 53% dos 

quais do sexo feminino e 47% do sexo masculino. As zonas urbanas concentram perto de 

63% dos habitantes, sendo os restantes residentes de zonas rurais. A composição 

demográfica da província é multirracial, partilhando a vida em diversos pontos do seu 

território indivíduos de cor negra, branca, mestiça e pequenos grupos de origem asiática. Os 

                                                           
11

 Catumbela é o mais recente município da província de Benguela, criado ao abrigo da Lei 32/11, publicada 

no Diário da República Iª Série n.º 192 de 5 de Outubro de 2011 (Pág.4698). O mesmo conta com 4 comunas: 

Catumbela (sede), Biópio, Gama e Praia Bebé. 
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habitantes da região de Benguela comunicam-se, fundamentalmente, em língua nacional 

umbundu e em português, a língua oficial.  

Actualmente, a província de Benguela é considerada o segundo pólo de 

desenvolvimento socioeconómico, depois de Luanda, e sede da II Região Académica do 

país.   

3. Percurso e situação actual do Ensino Superior em Benguela 

 O processo de implantação do Ensino Superior na província de Benguela tem a sua 

génese em 1989, sob o impulso do Despacho do Presidente da República nº 10/89, de 15 de 

Setembro. Na sequência deste dispositivo legal, criou-se a Comissão Instaladora do Centro 

Universitário de Benguela (CICUB) que, junto do Ministério da Educação e Cultura, da 

Reitoria da Universidade Agostinho Neto e das direcções de distintas faculdades, tinha a 

responsabilidade providenciar o expediente necessário para a instalação do centro 

universitário local. Este objectivo ganhou corpo quatro anos mais tarde com a entrada em 

funcionamento do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela (ISCEDB), à 

luz do Despacho do Reitor da Universidade Agostinho Neto, José Luís Guerra Marques, de 

30 de Março de 1993.  

 Transformada em Unidade Orgânica da Universidade Agostinho Neto, o ISCEDB 

constituiu, deste modo, a iniciativa mais sólida para o estabelecimento do ensino 

universitário na província, tendo arrancado em sistema de aulas presenciais assegurado por 

19 docentes e 202 alunos distribuídos nos cursos de Geografia, História, Matemática, 

Pedagogia e Psicologia. No entanto, a demanda pelo ensino superior fez surgir diligências 

para abertura de outros cursos universitários. Nessa altura, abriu-se igualmente o Núcleo de 

Direito, em sistema de ensino à distância, cujo funcionamento inicial esteve totalmente 

dependente da Faculdade de Direito da UAN em Luanda.   

 A dinamização do subsistema de ensino superior na província ganharia novo ímpeto 

a partir de 2001, com a implementação do Projecto de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Benguela (PRODESB), num protocolo assinado pelo Governo da Província de 

Benguela e a Universidade Técnica de Lisboa (UTL), homologado pelo Reitor da UAN, a 5 
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de Julho do mesmo ano. O acordo permitiu, institucional e metodologicamente, o 

delineamento de estratégias de ampliação das possibilidades educativas na província, com a 

disponibilização de novos espaços lectivos, atracção e formação de pessoal docente.  

 Através do Decreto Executivo nº 44/01, de 10 de Agosto (2001), do Ministro da 

Educação e Cultura, é criado legalmente o Centro Universitário de Benguela (CUB) que, 

na prática, já funcionava como tal antes da emissão do diploma. Nos anos 2003 e 2004, 

criaram-se os núcleos de Economia (dependente da Faculdade de Economia da UAN) e de 

Informática, aos quais juntar-se-ia, em 2008, o curso de Medicina, aumentando para cinco 

as áreas de formação integradas no CUB.   

 Em 2009, com a criação das regiões universitárias e redimensionamento da UAN, o 

CUB foi extinto e, em seu lugar, foi criada a Universidade Katyavala Bwila (UKB), a luz 

do Decreto nº 7/09, de 12 de Maio, do Conselho de Ministros da República de Angola. Os 

núcleos universitários ora existentes foram transformados em faculdades e institutos. Deste 

modo, na província de Benguela, a UKB passou a contar com a Faculdade de Direito (FD), 

Faculdade de Economia (FE), Faculdade de Medicina (FM), Instituto Superior de Ciências 

da Educação de Benguela (ISCEDB) e Instituto Superior Politécnico (ISP)
12

. Na qualidade 

de universidade regional, a UKB integrou igualmente na sua estrutura o Instituto Superior 

de Ciências da Educação do Sumbe (ISCEDS), sedeada na província do Cuanza Sul.  

 Entretanto, houve também iniciativas no domínio privado. No quadro da extensão 

universitária, algumas instituições de ensino superior privadas sedeadas na província de 

Luanda estenderam, a partir de 2005, os seus serviços à província de Benguela, com 

abertura de pólos universitários. É o caso da Universidade Jean Piaget de Angola 

(UniPiaget) e Universidade Lusíada de Angola (ULA), que abriram as suas filiais nas 

cidades de Benguela e do Lobito. A estas iniciativas, juntar-se-ia a criação da Universidade 

de Benguela (UB) e da Universidade Católica de Benguela (UCAB), posteriormente 

transformadas em institutos superiores politécnicos.  

                                                           
12

 No âmbito da criação da UKB (Decreto nº7/09, de 12 de Maio), esta unidade orgânica tinha o nome inicial 

de Instituto Superior Politécnico do Lobito (ISPL), por ser na cidade do Lobito onde se projectara a sua 
implantação. Mas, tal desiderato não se concretizou e a unidade funciona até hoje na cidade de Benguela, em 

instalações do tipo pré-fabricado. Por isso, actualmente é designada apenas de Instituto Superior Politécnico 

(ISP) da UKB. 
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 Na sequência do processo de reorganização do ensino superior no país, iniciado em 

2011, a Universidade de Benguela passou a Instituto Superior Politécnico de Benguela 

(ISPB), conforme o Decreto nº 109/11, publicado no Diário da República nº 149, 1ª Série, 

de 5 de Agosto de 2011. No ano seguinte, as demais instituições privadas viram-se 

igualmente transformadas em institutos superiores politécnicos (Decreto Presidencial nº 

168/12, de 24 de Julho de 2012).  

 O processo reorganizativo dinamizado pelo Ministério do Ensino Superior (MES) 

não suspendeu nem interditou a actividade de nenhum estabelecimento universitário 

privado. Durante o referido período, os mesmos continuaram a desenvolver as suas 

actividades com normalidade. Deste modo, a província passou a contar com o Instituto 

Superior Politécnico de Benguela (ISPB), Instituto Superior Politécnico Jean Piaget 

(ISPJP), Instituto Superior Politécnico Lusíada (ISPL), Instituto Superior Politécnico 

Católico de Benguela (ISPOCAB) e o Instituto Superior Politécnico Maravilha (ISPM).  

 No total, a província é servida actualmente por dez instituições de ensino superior. 

Cinco (três faculdades e dois institutos superiores) são públicas, integradas na Universidade 

Katyavala Bwila. Outras cinco são institutos superiores politécnicos privados. Todas elas 

estão concentradas nas cidades de Benguela, Lobito e vila da Catumbela, embora tenham 

começado a expandir timidamente os seus serviços noutros pontos do litoral e interior da 

província, com abertura de salas anexas. De acordo com os dados inscritos no Anuário de 

2015 do Ministério do Ensino Superior, a província conta ainda com uma oferta de 70 

cursos distribuídos por várias instituições de ensino superior. Deste número, 77.1% é detido 

pelo sector universitário privado e 22.9% pelo sector público.   

 Efectivo estudantil universitário da província de Benguela  

À semelhança do que se passa em outros pontos do país, tem sido enorme a procura 

pelos estabelecimentos de ensino superior na província de Benguela. Efectivamente, a 

capacidade infra-estrural existente ainda não absorve a totalidade da massa de candidatos 

que se tem candidatado anualmente ao ingresso em distintas instituições universitárias 

(Patatas, 2016). Por exemplo, à semelhança do que acontece um pouco pelo país, entre 
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2012 e 2016, mais de metade de candidatos inscritos não obteve vaga nas distintas 

instituições universitárias da província.  

Entretanto, não significou que tenha havido algum recuo em termos de 

disponibilidade de infra-estruturas e de oferta curricular. Continuaram a multiplicar-se as 

possibilidades de os cidadãos, sobretudo jovens, continuarem os estudos no Ensino 

Superior. Como vimos, isto foi viabilizado pela criação da universidade pública, em 2009, e 

de novas unidades orgânicas que a acompanharam, bem como a entrada em funcionamento 

de novas instituições privadas de ensino superior. A Tabela 2 ilustra o evoluir geral da 

população estudantil universitária da província no período 2013-2015. 

Tabela 2 – Evolução da população universitária da província de Benguela (2013-2015) 

 

IES - Benguela 

 

Ano Académico 

2013 2014 2015 

UKB 8.836 9.046 9.816 

ISPJPB 4.574 1.095 5.277 

ISPLB 1.900 1.674 1.621 

ISPB 1.747 1.795 2.033 

ISPOCAB 2.418 1.399 2.275 

ISPMB 2.380 2.405 3.136 

TOTAL 21.855 17.414 24.158 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nas estatísticas das IES da província (2013) e do MES, 2014, 2015. 

Como se vê, no ano lectivo de 2013 foram matriculados 22.185 estudantes 

universitários em toda a província. Em 2014 registou-se uma quebra de 20,3% no número 

de estudantes matriculados, em relação ao ano anterior. Provavelmente, este decréscimo 

deveu-se à crise económica que começou a assolar o país. Apenas a universidade pública 

manteve um considerável ascendente em relação às demais instituições de ensino. No geral, 

a rota do crescimento estudantil no Ensino Superior foi retomada em 2015. Nessa altura o 

número de estudantes universitários (Tabela 5) representou quase 1,1% do total de 

habitantes da província.  

Não dispomos de dados das IES privadas referentes aos anos 2016 e 2017, por isso 

omitiu-se esta secção na tabela. Mas, pelos indicadores gerais do país expostos 

anteriormente, tudo aponta que tenha continuado a trajectória de crescimento. Por exemplo, 

na Universidade Katyavala Bwila (UKB), a maior unidade de Ensino Superior na província, 
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a população estudantil passou de 5.455, em 2009, data de sua criação, para 9.161, em 2017. 

O Gráfico 2 reflecte a trajectória de crescimento da instituição, em termos de acolhimento 

de estudantes.  

Gráfico nº 2 – Evolução da população estudantil da UKB (2009-2017) 

 

Fonte: elaboração própria, com base nos estatísticos da UKB (2009-2017) 

Como se vê, ao longo dos últimos oito anos houve um incremento na capacidade de 

acolhimento estudantil na ordem dos 40,4%. Neste mesmo período, o número de novos 

ingressos na UKB cresceu um pouco mais de onze vezes, tendo saído de 1.201 estudantes, 

em 2009, a 13.715, em 2017. Mesmo assim, como espelha o Gráfico 2, há que reconhecer 

um certo recuo de matrículas verificado nos anos de 2016 e 2017, comparativamente ao ano 

académico de 2015, em que a instituição registou o pico de matrículas de sempre. 

Actualmente presume-se que a UKB acolha perto de metade da população 

universitária local. Juntamente com as instituições de ensino privadas, muitas das quais 

ampliaram as suas instalações ou criaram salas anexas e alargaram a oferta curricular, têm 

contribuído para a elevação da cultura intelectual e a profissionalização de milhares de 

jovens, com os quais a província e o país contam para o desenvolvimento de vários sectores 

socioeconómicos. 

Na generalidade, o género masculino representou mais de 55% do efectivo escolar. 

Mas, em algumas instituições de ensino privadas, como o ISPL, ISPOCAB e ISPM, 

registou-se ligeiramente o contrário, com a classe feminina sobrepor-se à masculina. 
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São escassos os estudos sobre a generalidade da juventude angolana. O quadro 

agrava-se mais se nos referirmos às realidades específicas das províncias, como é o caso de 

Benguela. Alguns aspectos de caracterização sociológica avançados neste trabalho 

baseiam-se fundamentalmente em alguns dados estatísticos extraídos do Censo de 2014 

(actualizado em 2016) e de estatísticas avulsas fornecidas por certas instituições sociais e 

académicas.  

A maioria dos jovens universitários de Benguela vive em zonas suburbanas e, em 

regra, provém de famílias de baixa renda. Apenas uma minoria reside em zonas urbanas ou 

pertence a famílias de alta renda. Uma parte está empregada no funcionalismo público, 

principalmente no sector da educação, a partir do qual obtêm os rendimentos para a 

subsistência e custeamento dos estudos. A outra parte, significativa, é desempregada e vive 

de apoios familiares ou se dedica ao comércio informal.  

 De qualquer modo, todos têm conseguido ultrapassar as dificuldades correntes já 

que, a alguns dos mais carenciados, o Estado angolano atribui periodicamente um subsídio 

de bolsa interna, através do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas (INAGBE), afecto ao 

Ministério do Ensino Superior (MES). Na generalidade, revelam-se como indivíduos 

motivados em aumentar os seus conhecimentos, razão pela qual engajam-se para obterem 

qualificações técnicas e científicas possíveis, com vista a fazerem face às exigências do 

mercado de trabalho e alcance de alguma visibilidade social.  

 Em síntese, são esses jovens, muitos dos quais não desvaneceram perante as mais 

variadas vicissitudes, e que na busca de uma afirmação profissional, cultural e social 

enquadraram-se em distintas instituições e cursos de ensino superior constituindo, por isso, 

uma espécie de elite cultural e profissional depositária dos destinos do país. Trata-se, a 

prior, de jovens que tendem a conquistar o seu espaço no contexto da modernização da 

sociedade angolana que, com a progressiva abertura ao mundo e acesso às tecnologias de 

informação e comunicação, colocam em suas mãos um conjunto de opções, das quais 

fazem parte os media, para usar ou dominar no dia-a-dia. Considerando os jovens 

universitários como um potencial mercado de consumo dos meios de comunicação no país, 

em geral, e na província de Benguela, em particular, revela-se imperativo para o nosso 

projecto compreender como se processa este consumo.  
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CAPÍTULO III 

OS MEDIA EM ANGOLA. DAS ORIGENS À ACTUALIDADE 

 

Este capítulo tem como propósito a apresentação sucinta da oferta mediática em 

Angola. A partir da breve abordagem conceptual e funcional sobre os media, realiza-se uma 

resenha histórica sobre os principais períodos que nortearam o desenvolvimento dos 

mesmos no país, desde às origens aos nossos dias. O quadro geral de oferta dos meios de 

comunicação, em Angola, é o corolário do capítulo que culmina com um olhar sobre a 

difusão das novas tecnologias de informação e comunicação, particularmente dos novos 

media, bem como a situação actual dos estudos de media no país.  

 

1. Os media no processo comunicacional: breve enquadramento conceptual 

A comunicação é um processo de interacção social através de mensagens (Fiske, 

1993:14). Como tal, acompanhou todos os estágios da evolução humana constituindo, por 

isso, a alavanca vital da sua cultura (McLuhann, 1964). Ela ocorre mediante a utilização de 

meios que viabilizam a partilha de informações entre indivíduos ou grupo de indivíduos.  

Esses meios designam-se media, conforme a origem etimológica do vocábulo em 

latim. O seu singular é medium que, originalmente, designa algo que permanece no meio ou 

numa posição intermédia. Neste caso, medium representa uma espécie de nó que estabelece 

a ligação entre dois ou mais pontos diferentes. De acordo com Sorlin (1997), com o qual 

alinha o presente estudo, os media são entendidos essencialmente como meios pelos quais a 

informação e o entretenimento são difundidos (pp. 2-3).  

Os media são igualmente considerados como todos os meios de expressão que 

incluem os mais simples e mais naturais, tais como a voz e o gesto (Cazeneuve, 1976:174). 

Neste caso, representam qualquer instrumento de comunicação que transporta ou mediatiza 

a mensagem (Inglis, 1993:35), uma perspectiva nem sempre consensual por acarretar 

alguma ambinquidade, segundo alguns autores. 
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Uma das questões levantadas é se a noção de media abarca «todos os meios de 

expressão» ou ainda «qualquer instrumento de comunicação». Questiona-se, por exemplo, 

se a voz e o gesto, num diálogo interpessoal, são media equivalentes à uma televisão ou 

rádio que emitem, respectivamente, essa voz e gesto.  

A resposta à questão anterior tem implicado a necessária consideração da natureza 

dos meios de comunicação. Com base nesta, a voz e o gesto bem como a rádio e a televisão 

são instrumentos de partilha de mensagens. Porém, diferem entre si pela sua natureza, uma 

vez que os primeiros integram o que se designa de meios naturais ou sensoriais e os 

segundos, meios artificiais ou técnicos (Beltrão & Quirino, 1986:125). Neste caso, estes 

últimos inserem-se no grupo do que Pross, citado por Araújo (2007), chamou de meios 

secundários e terciários (que permitem a interacção mediante o uso de tecnologias), 

enquanto aqueles constam entre os meios primários (que permitem o contacto directo entre 

as pessoas, sem instrumentos mediadores).  

De facto, a ambiguidade conexa ao conceito de media tem exigido uma aclaração 

fundamental, sobretudo no actual contexto, uma vez que os mesmos se apresentam cada 

vez mais difusos e diversificados com a emergência das novas tecnologias de informação e 

comunicação. Num comentário em torno do carácter polissémico do conceito, Nick 

Couldry (2012) afirmou: 

'Media' refers to institutions and infrastructures that make and distribute particular 

contents in forms that are more or less fixed and carry their context with them, but 

'media' are also those contents themselves. Either way, the term links 

fundamentally to the institutional dimensions of communication, whether as 

infrastructure or content, production or circulation. (Couldry, 2012:2) 

Na perspectiva de Couldry, a noção de media acarreta várias dimensões, desde as 

instituições e infraestruturas aos conteúdos, contextos funcionais, produção ou circulação 

da comunicação. Destaca-se uma ideia apoiada no aparato tecnológico e cognitivo 

intrínseco aos media. Aos media está geralmente ligada a performance tecnológica que 

permite aos mesmos acompanhar as tendências sociais e institucionais, tanto na produção 

como na diversificação e difusão de conteúdos, alcançado milhares de pessoas, ao mesmo 

tempo e em espaços geográficos diferentes (Castells, 2011; Cardoso, 2014).  
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É actualmente recorrente considerar os media como ferramentas que prescindem do 

contacto pessoal entre o emissor e os destinatários das mensagens (Demártis, 2012). Em 

muitos casos ressalta-se uma narrativa de omnipotencia e omnipresença dos media, 

consubstanciada no carácter atemporal e deslocalizado de difusão e recepção de mensagens 

ou informações, em que os acontecimentos são emitidos e acedidos, em qualquer parte do 

mundo, de forma directa e imediata (Lipovetsky & Serroy, 2010:21).   

 Destaca-se igualmente a tipificação dos media pela amplitude de protagonistas do 

acto comunicativo. Aqui, os media interpessoais são os que permitem uma comunicação 

limitada a um certo número de intervenientes, enquanto os mass media caracterizam-se pela 

difusão generalizada de conteúdos e ampla cobertura social (Cardoso, 2009; 2014). Daí que 

se consideram os media como meios que “permitem a transmissão mais ou menos afastada, 

e a um número maior ou menor de pessoas, de uma ou de várias mensagens de conteúdos 

muito diversificados” (Balle, 2004:124). 

Deste modo, falar hoje de comunicação implica falar de media (Cardoso, Espanha 

& Mendoça, 2009:13), tendo em conta a crescente importância dos mesmos na sociedade 

contemporânea. A noção global sobre os mesmos ultrapassa a sua reconhecida capacidade 

de difusão e ampla cobertura social. Inclui também o reconhecimento de um conjunto de 

funções por eles desempenhadas, bem como os usos e percepções sociais em torno dos 

mesmos. 

 Além da dimensão técnica, os media compreendem uma dimensão social mais 

focada nos usos, consumos e apropriações por distintos públicos ou utentes. É uma 

dimensão que privilegia o papel activo dos sujeitos da comunicação, encarados não apenas 

como destinatários das mensagens difundidas, mas também como agentes selectivos dos 

meios e produtos mediáticos, conforme as suas necessidades, motivações e valores, e 

através dos mesmos, reage ou exprime-se individual ou colectivamente, num contexto de 

permenete interactividade.  

 Neste caso, a noção actual de media enfoca-se na bidirecionalidade (e mesmo 

multilateralidade) comunicacional, em que os sujeitos alternam os seus papéis de 

receptores/consumidores a emissores/produtores das mensagens. É uma perspectiva que 



 
 

53 
 

remete ao campo de media interactivos (Castells, 2011), em voga nos nossos dias, 

sobretudo com a consagração dos meios de comunicação de última geração, chamados de 

novos media (Balle, 2004) ou media digitais
13

 (Couldry, 2012). Estes constituem um 

crescente vector da comunicação contemporânea, consubstanciado em sofisticadas 

ferramentas digitais, com uma gama de opções e de funcionalidades que, além da selecção, 

modificação e armazenamento de informações, proporcionam um intenso ambiente de 

interacção homem-máquina, homem-homem e máquina-máquina.  

Portanto, actualmente há uma noção ampla, flexível e interligada sobre os media, 

plasmada numa visão sistémica do panorama mediático (Couldry, 2012). Pois, como 

defende Cardoso (2014), "todos eles, do telefone à televisão passando pela Internet, são 

designados de media, porque asseguram diferentes formas (através do som, texto e 

imagem) a transmissão codificada de símbolos, dentro de um quadro predefinido de 

estrutura de signos, entre o emissor e receptor" (p. 185). Por isso, falar deste campo 

comunicacional é referir-se a uma diversidade de meios, habitualmente designados de 

media escritos (leituras), como os livros, jornais, revistas, boletins, etc. (em formato 

impresso), media audiovisuais como a rádio, aparelho de som, televisão, cinema, leitores de 

CD/DVD, etc., e media digitais (novos media), como o computador, telemóvel, Internet, 

formatos electrónicos ou digitais dos media tradicionais, entre outros meios.  

 A pluralidade de meios aqui considerada constitui o vasto campo dos media em foco 

no presente estudo. Mais adiante veremos a evolução e o actual quadro de oferta destes 

meios de comunicação na República de Angola, bem como a sua apropriação pelo 

segmento jovem universitário.  

 As sociedades modernas são marcadas por ampla utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (Castells & Cardoso, 2005), principalmente dos media 

                                                           

13
 Os novos media são designados como tal porque surgiram em finais do século passado a partir da 

“convergência entre a informática e as telecomunicações, na esteira da telemática" (Balle, 2004:138). 

Também são designados de media digitais que, segundo Couldry, "comprise merely the latest phase of all, a 

complexity illustrated by the nature of the internet as a network of networks that connects all types of 

communication from one-to-one to many-to-many into a wider 'space' of communication" (p. 2).  
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(Cardoso, 2014). O papel destes tem estado no centro das relações sociais. Por isso, há uma 

“ideia muito generalizada segundo a qual «tudo é comunicação» ou, por outras palavras, de 

que existe comunicação por toda a parte" (Freixo, 2006:68).  

 Os media são cada vez mais importantes na sociedade contemporânea, sobretudo 

com o incremento e disseminação da informação e do conhecimento. São considerados um 

espaço privilegiado de informações que permite a descodificação de diferentes universos 

em que evoluímos (Freixo, 2006:70). Emergiu uma espécie de cumplicidade dinâmica entre 

a sociedade e os meios de comunicação, razão pela qual estes se tornaram muitos 

indispensáveis à vida pessoal e social" (Barreiros, 2012:118), assim como a própria 

sociedade e as pessoas são imprescindíveis à evolução dos media.  

A reconhecida utilidade dos media na sociedade está intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento desta, sobretudo quando se elevam os níveis de progresso (Esteves, 

2003:169). É através deles que se produzem e difundem conteúdos e se criam espaços de 

intervenção dos sujeitos, afigurando-se não apenas como reflexos da realidade social mas, 

sobretudo, como factores de construção dessa mesma realidade.  

Os media afiguram-se como principais veículos de comportamentos e de conversas 

reproduzidos no quotidiano social. São potentes factores de representação social e de 

evolução cultural (Pires, 2006:54). Têm estado no centro dos progressos que ocorrem nas 

instituições (Thompson, apud, Giddens, 2013), capitalizando os processos políticos, 

interferindo nas realizações do poder público e no exercício da cidadania.  

 Consideramos que a informação, formação e diversão resumem, na generalidade, as 

atribuições fundamentais dos media na sociedade actual. Ao converterem-se em principais 

fontes de conhecimento e de entretenimento, as publicações impressas, a rádio, o cinema, a 

televisão, a Internet e outros aparelhos de mediação, constituem palcos a partir dos quais as 

pessoas se apercebem dos factos e participam dos assuntos da sociedade em que vivem e do 

mundo em geral. Como referiu Freixo (2006), "tal constatação será suficiente para daí 

retirarmos a ilação de «sociedade de comunicação»" (p. 68).  



 
 

55 
 

Mais do que olhar para «o que os media fazem com as pessoas», actualmente as 

reflexões nos estudos da comunicação têm incidido sobre «o que as pessoas fazem com os 

media». São concepções centradas nos usos sociais dos meios de comunicação, significados 

e alterações comportamentais provocados por tais usos no quotidiano individual e colectivo 

das pessoas. Releva-se a visão funcionalista dos meios de comunicação que valoriza o 

público e o papel activo do mesmo no processo comunicacional. A hipótese dos usos e 

gratificações e a corrente da domesticação das tecnologias da comunicação afiguram-se 

como principais concepções teóricas que enquadram o nosso objecto de estudo, tal como 

ficou expresso na introdução deste trabalho.    

A sociedade actual é uma constelação de tecnologias, na qual os media, diversos e 

convergentes, centralizam os processos comunicacionais pessoais e institucionais. A 

crescente apropriação, usos e consumos dos meios de comunicação tem reconfigurado as 

dinâmicas individuais e sociais, quer em ambientes privados quer públicos. Desde o mais 

simples ao mais complexo sistema de relações estruturais que têm lugar nas famílias, 

instituições escolares e laborais, cultura e lazer, os media revelam-se como espécies de 

entes omnipresentes, omnipotentes e omniscientes.  

A seguir abordaremos a evolução dos meios de comunicação na República de 

Angola, destacando-se o quadro actual de oferta mediática e dos estudos da comunicação 

no país.  

 

2. Evolução dos media em Angola (1845-1975) 

 A emergência dos media em Angola é parte integrante de um amplo movimento que 

ditou o surgimento dos meios de comunicação modernos em outros pontos de África. Tal 

movimento esteve ligado ao expansionismo europeu que, em finais do século XIX, 

conheceu uma nova fase, a fase da colonização efectiva do continente negro. Foi na 

sequência do processo colonial promovido pela Grã-Bretanha, França, Portugal, Alemanha, 

Itália, Bélgica e Espanha que surgiram, em distintos pontos do território africano, os 

primeiros media impressos.  
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 A trajectória dos media em Angola tem início em meados do século XIX, ligada ao 

surgimento da imprensa no território e noutros domínios coloniais em África. Estudos 

referem que a publicação da primeira edição do Boletim Oficial do Governo-Geral da 

Província de Angola, a 13 de Setembro de 1845, em Luanda, constituiu o marco inicial da 

actividade de imprensa oficial na colónia.  

 A partir dessa altura, o Boletim Oficial tornou-se o único órgão de comunicação 

social da colónia. Foi através deste órgão que "o então governo colonial difundia as 

actividades correntes da colónia, despachos legais, assuntos do clero religioso, teatro e 

outras" (Vunge, 2006:24). À semelhança do que acontecia em outros pontos do continente, 

era uma publicação elitista voltada, sobretudo, para os estratos sociais de origem europeia. 

As disposições legais, notícias e anúncios difundidos eram muitas vezes exteriorizados sob 

forma de prosa literária, versos ou ideais sonhados, segundo Hohlfeldt e Carvalho 

(2012:92). Era deste modo que as populações tomavam conhecimento dos assuntos 

correntes da colónia, eram mobilizadas para actividades diversas e se promovia o seu 

entretenimento. Com o decorrer do tempo, surgiram outras publicações impressas livres da 

tutela governamental, num percurso que testemunhou igualmente o surgimento da rádio, do 

cinema, da televisão e de outros media, a partir de meados do século XX. 

 Imprensa escrita 

 Os anos que se seguiram à primeira edição do Boletim Oficial do então Governo-

Geral da Província de Angola foram profícuos em relação ao surgimento de diversos 

periódicos na colónia. Os mesmos veiculavam essencialmente assuntos de natureza 

cultural, administrativa, comercial e industrial. O Aurora (1856) foi “o primeiro jornal 

privado editado em Angola” (Carvalho & Silva, 2007:7). Outras publicações surgiram, 

abrindo-se um intenso período da denominada «imprensa livre», com teor literário, 

impulsionada por alguns intelectuais da época. É assim que surgiram uma série de títulos 

tais como A Civilização da África Portuguesa (1866), O Comércio de Luanda (1867), o 

Mercantil (1870), o Cruzeiro do Sul (1873), Jornal de Luanda (1878), O Mukuarimi 

(1888), Echo de Angola (1881), O Futuro de Angola (1882), O Farol do Povo (1883), O 

Serão (1886), O Arauto Africano (1889), o Muen'exi (1889), O Desastre (1889) e O Polícia 
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Africano (1890). Estes foram, como refere Carlos Everdosa, citado por Vunge (2006), 

apenas alguns periódicos entre um total de 46 títulos dessa época. 

 A profissionalização da imprensa escrita deu-se apenas no princípio do século XX. 

A publicação, em 1912, do Jornal de Benguela e, mais tarde, a 16 de Agosto de 1923, do 

jornal A Província de Angola, inaugurou este período mediático profissional e industrial. 

Encabeçaram este empreendimento Manuel de Mesquita e Adolfo Pina, respectivamente.   

 Apenas no segundo trimestre de 1957 se iniciou a produção de um jornal de 

actualidades na colónia (Carvalho & Silva, 2007). Até ao declinar do período colonial 

contavam-se dezenas de periódicos, alguns dos quais especializados) entre diários, 

semanários, bissemanários e trissemanários, em distintos pontos do território. Entre os 

títulos relevantes destacam-se "O Comércio de Angola, A Pátria, Comércio de Benguela, 

Diário de Luanda, Kuanza-Sul, O Lobito, Notícias de Luanda, O Comércio, Angolana, 

Desportine, Angola Desportiva, O Estudante, O Standarte, Cultura, Mensagem, O 

Apostolado, O Planalto, Notícias da Huíla, A Tribuna, Jornal da Criança, Notícias do Bié, 

A Voz do Empregado, as revistas Notícia, Arte & Cultura, Noite & Dia, Miau, Prisma, 

Semana Ilustrada, Revista de Angola, Trópico, Actualidade Económica, etc." (Vunge, 

2006:27). 

 Muitos dos periódicos atrás citados tiveram curto tempo de vigência. Outros 

desapareceram com o fim do colonialismo. Perduraram fundamentalmente dois títulos, 

designadamente o Boletim Oficial e o jornal A Província de Angola que, com a conquista 

da Independência Nacional, a 11 de Novembro de 1975, as novas autoridades do país 

transformaram, respectivamente, em Diário da República e Jornal de Angola. 

 Rádio 

 Na obra História e estórias da Informação em Angola, de Sebastião Coelho, refere-

se que o radiojornalismo em Angola teve início a 28 de Fevereiro de 1931. Foi nessa altura 

que Álvaro Nunes de Carvalho efectuou a primeira emissão de rádio, em Benguela, no seu 

CR6-AA. Foi uma iniciativa local que tornou o radioamador da cidade do Lobito em pai da 

radiodifusão angolana. Apenas em 1933 surgiria, de facto, a Rádio Club de Benguela 
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(Vunge, 2006:27), mas com emissões limitadas por falta de autorização oficial das 

autoridades. Apesar disso, as suas emissões inspiraram iniciativas subsequentes em outros 

pontos da então colónia de Angola, tendo resultado no surgimento de várias rádios clubes.  

 A cidade de Luanda acabou por acolher a primeira estação de rádio oficialmente 

autorizada pelas autoridades. Tratou-se da Rádio Clube de Angola criado em 1937 na 

capital da colónia. Tal obra resultou de uma série de experiências que um grupo de 

entusiastas, encabeçados por Albuquerque e Castro, levou a acabo para a difusão do sinal 

sonoro através de emissores de baixa potência e de curto raio de cobertura. Com o decorrer 

dos anos, as novas aquisições técnicas permitiram, progressivamente aumentar a área de 

irradiação do sinal sonoro à cidade-capital da colónia. 

 Nas décadas dos anos 30 e 40 do século XX, a cidade do Lobito representava um 

dos principais pólos urbanos e industriais da colónia. Nela floresciam fortes interesses 

económicos sobretudo impulsionados pelo Caminho-de-Ferro de Benguela e do Porto 

Comercial do Lobito, em fase inicial do seu funcionamento. Por essa razão, não tardou 

para, em 1938, conhecer também a abertura da Rádio Club do Sul de Angola, mais tarde 

denominada apenas por Rádio Club do Lobito. Neste mesmo ano de 1938, a Rádio Club de 

Benguela viu a sua actividade oficialmente autorizada. 

 Outras emissoras de rádio surgiram em outras cidades e localidades. De acordo com 

os Apontamentos para a história da Radiodifusão de Angola, publicados na Internet 

(http.//www.oocities.org/dpmonteiro/radioangolahistoria.htm), por Pereira Monteiro, foram 

ainda criados o Rádio Clube da Huíla (1939), o Rádio Clube do Huambo (1943), o Rádio 

Clube de Malanje (1944), Rádio Clube de Moçamedes (1945), Rádio Diamang (1946), o 

Rádio Clube do Bié (1947), o Rádio Clube do Cuanza Sul (1949), o Rádio Clube do 

Moxico (1953), a Rádio Ecclesia - Emissora Católica de Angola (1954), o Rádio Clube do 

Congo (1958) (mais tarde designado de Rádio Clube do Uige), o Rádio Clube de Cabinda 

(1958), a Rádio Comercial de Angola (1962) e a emissora A Voz de Luanda (1964).  

 Até 1950 não havia uma estação de radiodifusão oficial. Segundo Pereira Monteiro, 

os noticiários oficiais eram assegurados pelo Rádio Clube de Luanda que os introduzia na 

sua programação, cujo conteúdo era essencialmente "propagandístico mais do que 
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educativo ou informativo"
14

. As emissões oficiais de rádio só em 1951 teriam lugar, mas 

funcionando em regime experimental nos fins-de-semana. As diligências para o efeito 

foram viabilizadas com a criação de um Gabinete de Radiodifusão, afecto à Direcção dos 

Serviços de Correios, Telégrafos e Telefones. Só dois anos depois, em 1953, as referidas 

emissões do Serviço Oficial de Radiodifusão se tornaram regulares, funcionando num 

edifício adaptado para o efeito.  

 Surgia desse modo a Rádio Angola, emissora oficial do então Governo Colonial. 

Com a inauguração, em duas fases (1964 e 1968) das instalações do Centro Emissor de 

Munlevos, em Luanda, os seus serviços viram-se mais acomodados e melhorados. Naquele 

mesmo ano de 1968, a emissora seria reforçada com surgimento de um novo serviço (A Voz 

de Angola) dirigido fundamentalmente à população autóctone.  

 Até à fase terminal do colonialismo, contavam-se 19 estações de rádio registadas em 

Angola. De modo geral, veiculavam as mais diversas matérias da vida política, social, 

económica, cultural, desportiva e religiosa da colónia. Com excepção da emissora A Voz de 

Luanda, essencialmente urbana e local, todas tinham uma difusão nacional e até 

internacional. Com a proclamação da Independência de Angola, em 1975, o quadro no 

sector da radiodifusão conheceu mudanças. A Rádio de Angola continuou a ser a Emissora 

Oficial do novo Estado, mas com a denominação de Rádio Nacional de Angola (RNA). 

 Cinema  

 Em relação ao percurso do cinema em Angola, escreveu-se igualmente pouco 

(Bastos Cruz, 2012). Alguns trabalhos a destacar neste domínio pertencem a José Mena 

Abrantes (1986), Manuel Seabra Fonseca (1987), Ruy Duarte Carvalho (1997), José de 

Matos-Cruz (2002) e, recentemente, Paula Faccini de Bastos Cruz (2012), Maria do Carmo 

Piçarra (2013), Charles Douglas Martins (2014), J. C. Ramos (2015) e Teresa Caçador 

Morais Sarmento de Melo (2015). São livros, capítulos de livros, artigos e dissertações ou 

teses académicas que, na generalidade, se debruçam sobre a evolução da produção 

cinematográfica no país e no espaço lusófono e das implicações identitárias que tal 

produção envolve.  

                                                           
14

 http.//www.oocities.org/dpmonteiro/radioangolahistoria.htm 
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As questões inerentes à recepção ou usos do cinema pelos cidadãos estão pouco 

reflectidas nas referidas obras. Ou seja, quase não abordam os hábitos de consumo 

cinematográfico, particularmente a frequência às salas de exibição da sétima arte e/ou 

preferências por diversos conteúdos audiovisuais que, em última análise, mais se ajustam à 

perspectiva do presente estudo.  

De qualquer modo, vamos nos apoiar um pouco no artigo de Paula Faccini de 

Bastos Cruz (2012) e nas dissertações de Charles Douglas Martins (2014) e Teresa C. M. 

Sarmento de Melo (2015), para tentarmos esboçar alguns aspectos da evolução do cinema 

em Angola. Em termos de produção cinematográfica, estes e outros trabalhos apontam 

1913 como o ano inaugural do cinema angolano, data em que foi filmada a peça 

documental “O Caminho de Ferro de Benguela, de Artur Pereira” que “acompanhou a 

construção da estrada de ferro de Benguela pelos ingleses” (Martins, 2014:22). Segundo 

Martins (2014), o registo deste filme perdeu-se no tempo. Apenas em 1920 as autoridades 

coloniais procederiam ao financiamento de «missões cinematográficas», apoiadas pelo 

Ministério da Guerra e pela Empresa Internacional de Cinematografia, do qual resultaram a 

produção de documentários sobre a economia, geografia, recursos minerais e socioculturais 

das populações locais. 

A década de 40 do século XX serviu de impulso para produções cinematográficas 

mais regulares. A instalação na então Nova Lisboa (actual Huambo), entre 1943 e 1945, do 

primeiro laboratório de revelação de filmes conferiu um novo fôlego ao cinema em Angola. 

Anos mais tarde, esta iniciativa deu lugar ao cinema industrial quando a Cimangola, em 

Luanda, arrancou a 6 de Novembro de 1969 com a implantação da fase inicial de um 

laboratório para revelação e sonorização de filmes.  

Deste modo, de 1940 a 1974, produziram-se filmes e documentários diversos, tais 

como «O Feitiço do Império», «Terras do Planalto»; «Protecção ao Indígena»; «A voz do 

Sangue»; «29 irmãos», «Capitão Singrid», «Mudar de Vida», «Operação Dinamite», «O 

Amor Desceu em Pára-Quedas», «Um Italiano em Angola», «O Romance do Luachimo. 

Lunda, Terra de Diamantes», «Angola na Guerra e no Progresso», «Esplendor Selvagem», 

entre outros projecto que, invariavelmente, denotavam a ideologia colonial da época, 
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elevando a figura do “civilizador” e diminuindo a figura do autóctone (Martins, 2014:23-

30). A respeito disto, Paula de Bastos Cruz escreveu: 

Os pequenos filmes que mostravam o comportamento dos nativos em seu „habitat‟ tinham o 

mesmo objectivo e eram construídos da mesma forma que as fotografias do período feitas 

dos negros: o ângulo, a postura, a própria interferência do observador constrangendo o 

observado levavam „a condução de uma imagem pré-concebida‟, que buscava demonstrar a 

inferioridade dos negros, ou qualidades que justificavam sua dominação, sua utilização 

como mão-de-obra escrava ou sub-remunerada. Assim, o que vemos é mais o olhar do 

fotógrafo sobre o retratado, do que o retratado propriamente dito (Bastos Cruz, 2012). 

Já na crise do colonialismo, em que subia de tom a contestação à presença 

portuguesa em Angola, foram igualmente produzidos dois destacados filmes, o 

Monangambeé (1971) e Sambizanga (1972), de Sarah Moldoror. Filmados na Argélia, as 

obras foram inspiradas pela obra literária de Luandino Vieira, um ex-preso político e 

combatente do MPLA. A primeira narrativa “conta com a participação de militantes do 

partido e explora a incompreensão da sociedade africana por parte dos portugueses” 

(Martins, 2014:30), enquanto a segunda “explora a questão de género, mostrando como as 

mulheres foram importantes na luta armada da libertação nacional” (Idem, p. 31).   

Estas últimas narrativas representaram, portanto, um tipo de cinema de intervenção 

anti-colonial, inscritas num contexto de luta pela independência nacional alcançada a 11 de 

Novembro de 1975. 

 Televisão 

A génese da televisão em Angola data da segunda metade do século XX, precisamente, 

em 1962, quando em Nova Lisboa (actual Huambo) o Rádio Clube local efectuou a 

primeira emissão de imagens. A experiência foi repetida dois anos mais tarde em Benguela, 

a 8 de Janeiro de 1964, pelo Rádio Clube local. A iniciativa teve lugar em circuito fechado 

pelos cunhos de António Freire e Franklim Barbosa.  

 Em 1969, "é criada em Portugal uma comissão encarregue da instalação de 

emissores de televisão nas então colónias portuguesas de África" (Vunge, 2006:78). A 

22 de Junho de 1970, um técnico da Lusolanda emitiu a partir de um estúdio montado 

na boîte Tamar, na Ilha de Luanda, um programa radiofónico denominado «Café da 
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Noite». Este facto inaugurou “a primeira emissão de televisão por cabo” (Carvalho & 

Silva, 2007:25) em Angola.  

 Seguiram-se outras tentativas. Em 1971, foi a vez de em Malanje se repetir o feito. 

Houve igualmente tentativas para a implantação da Televisão Comercial, no Huambo, e 

da Televisão de Angola (TVA), em Luanda (1972). Porém, a autorização oficial do 

governo português para exploração dos serviços de televisão em Angola ocorreu apenas 

a 27 de Junho de 1973. Na mesma data, procedeu-se à constituição da Radiotelevisão 

Portuguesa de Angola (RPA). Consolidou-se a criação da Televisão Comercial de 

Angola, com cobertura parcial da cidade de Luanda (Coelho, 1999:146). A emissão 

oficial de televisão teve lugar precisamente a 18 de Outubro de 1975. Um mês depois o 

país ascendeu à independência nacional e, à semelhança de outros órgãos de 

comunicação social, a emissora televisiva passou igualmente a ser controlada pelas 

novas autoridades do país.  

 Agências de notícias 

Na década de 60 do século XX, testemunhou-se a criação de uma agência de 

notícias. Na primeira fase, foi estabelecido nos Correios, Telegramas e Telefones (C.T.T.) 

um serviço com o nome Angola Press que, segundo Joaquim Paulo da Conceição “teve 

funcionamento precário e distribuição irregular e gratuita de telegramas noticiosos” 

(Conceição, 2005:38).  

 No princípio da década de 1970, foi concedido um alvará a uma agência de 

publicidade então denominada Rádio Press. Esta serviu de base para a criação da agência 

angolana de notícias. No histórico disponível na sua página online
15

, consta que: 

 

A empresa foi criada em Julho de 1975 sob a designação de Agência Nacional 

Angola Press (ANAP). Nessa altura, os seus trabalhos eram distribuídos sob a 

forma de boletim. Em Outubro do mesmo ano, a ANGOP adopta a sua actual e 

definitiva denominação, Agência Angola Press, sob proposta do então Presidente da 

República, António Agostinho Neto, e lança, no dia 30 daquele mês, o primeiro 

despacho com a nova sigla. (ANGOP, 2000-2013) 

                                                           
15

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/minuto-a-minuto.html 
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 Ao abrigo da Lei n.º 9/75 de 15 de Setembro de 1975, a agência passou a gozar de 

autonomia e independência editorial. Entretanto, o lançamento da sua nova sigla apenas 

teve lugar a 2 de Dezembro de 1975, vinte e um dias depois da proclamação da 

independência nacional, a 11 de Novembro do mesmo ano. A partir dessa data, passou a 

designar-se Agência Angola Press, com a sigla ANGOP, cujos serviços públicos iriam 

notabilizar-se nos anos subsequentes.  

 

3. Os media em Angola, desde 1975 à actualidade 

 Na sequência da proclamação da independência nacional, em 1975, as novas 

autoridades desencadearam um amplo processo de nacionalizações de instituições, infra-

estruturas e serviços no país, incluindo no domínio dos media, como descrevem as 

seguintes afirmações: 

Quando o partido MPLA tomou o poder em Angola, em 11 de Novembro de 1975, 

determinou que as estações de rádio e de televisão, assim como os jornais impressos e até 

os filmes produzidos no País, se constituiriam como instrumentos da luta ideológica e 

política a favor do novo regime, embora o mesmo sustentasse que as directrizes políticas 

então adoptadas para os meios beneficiariam em primeiro lugar os diferentes grupos sociais 

que formavam a sociedade angolana (Becker & Carlos, 2015:139). 

 Pode estabelecer-se duas fases para análise da evolução dos media em Angola no 

período 1975-2017. A primeira vai de Novembro de 1975 a Maio de 1991, período em que 

vigorou um sistema de partido único; a segunda fase começa com a implementação do 

multipartidarismo, a partir de Maio de 1991, e se estende à actualidade (2017). 

 Imprensa escrita 

 Segundo Carvalho (2002), o Jornal de Angola manteve o monopólio da informação 

escrita até 1976, quando surgiu a revista Novembro. Porém, tanto esta revista como outras 

iniciativas do género, como a revista Comércio Externo (1989), mais tarde transformada em 

Comércio Actualidade, tiveram uma afirmação inexpressiva. Até 1991, altura em que o país 

se abriu à livre iniciativa económica, o Jornal de Angola foi praticamente o único veículo 

de imprensa escrita.  



 
 

64 
 

 A partir de meados de 1991 abriu-se um novo período para a comunicação social 

angolana. Fruto das reformas políticas iniciadas no país, aprovou-se a Lei nº 22/91, de 15 

de Junho (a nova Lei de Imprensa) que legitimou a liberalização do sector da comunicação 

social. A nova Lei de Imprensa e a liberalização a ela conexa deram lugar ao surgimento de 

iniciativas privadas de publicações e radiodifusão. No domínio dos media impressos, vários 

periódicos (jornais, boletins e revistas) privados iriam juntar-se ao existente Jornal de 

Angola, o que diversificou os títulos e pluralizou os conteúdos mediáticos. Até 2003 havia, 

além do Jornal de Angola e do Jornal dos Desportos, todos estes editados pelas Edições 

Novembro, Lda. (entidade pública), mais sete semanários, designadamente "Agora, 

Angolense, A Capital, Semanário Angolense, Folha 8, Independente e Actual" (Guerreiro, 

2003:69). Com maior ou menor grau todos, incluindo o diário estatal, tinham uma 

circulação reduzida fora da capital do país.   

 Em termos gerais, foram criados dezenas de jornais no período que vai desde 1991 a 

2016. São os casos dos jornais Folha 8, Imparcial Fax, Actual Fax, O Agora, Angolense, 

Semanário Angolense, Independente, O Kessongo, O Cruzeiro do Sul, Chela Press, Novo 

Jornal, Continente, O País, A Capital, Mutamba, Nova Gazeta, O Apostolado, Economia & 

Finanças, Semanário Económico, Expansão, Economia, Economia & Mercado, Jornal dos 

Desportos, A Bola (Edição de Angola), Jornal EME, Terra Angolana, Jornal Cultura, 

Vanguarda e outros.  

 A dinâmica de surgimento de jornais, revistas e boletins foi se desenvolvendo ao 

longo do período citado. Até finais de 1999 contavam-se mais de 100 títulos de revistas 

licenciados pelo Ministério de Comunicação Social da República de Angola (Vunge, 

2006:71).   

Mas, segundo Guerreiro (2003: 69), em 2003 existiam na prática uma meia dúzia de 

revistas editadas quer por empresas nacionais (Figuras & Negócios, Austral, Tropical, 

Economia e Mercado, TVeja, Chela Press, Talentos), quer por editoras estrangeiras, mas 

com ampla circulação no país, para a venda de publicidade sendo que três com 

periodicidade regular (África Hoje, Espaço África, Angolé). Nos anos seguintes, foi 

alargada a circulação de revistas com o surgimento e circulação no país de vários títulos 

editados quer por empresas nacionais quer internacionais. São os casos das revistas África 
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21, África Today, Rumo, Exame, Comércio Externo, Jurisprudência, Caras, Chocolate, 

Revista Exame,  Revista Draft Angola, Revista Kuia, Revista Fair Play, Rotas & Sabores, 

Angola'In, People, Vida, Nativa, Afro, Super Fashion, Lux, Viva, Notas & Sabores, BGiam, 

O Pensador, Rumo e, muito recentemente (Março de 2017), a revista Sul, Rostos & 

Negócios,  entre outras publicações periódicas.  

 Apenas algumas publicações atrás citadas continuaram no mercado. Alguns jornais 

como o Imparcial Fax, Kessongo, Cruzeiro do Sul e outros de expressão regional ou local 

tiveram de interromper ou fechar definitivamente a sua actividade. Razões económicas são 

apontadas como estando na base da interrupção ou encerramento dos referidos periódicos. 

Mesmo entre os jornais e revistas ainda em circulação, existem dificuldades financeiras de 

vária ordem, o que tem levado à diminuição progressiva do número de tiragens, afectando a 

periodicidade de alguns e confinado a sua circulação exclusivamente na capital do país 

(Luanda). 

 O Jornal de Angola, e mais recentemente o jornal O País, são os únicos diários de 

Angola. O Jornal de Angola é suportado pelo Estado angolano, através da empresa Edições 

Novembro. É um jornal generalista. Tem actualmente uma tiragem diária na ordem dos 60 

mil exemplares sendo, por isso, de maior circulação no país. As informações 

especializadas, mormente no domínio da economia e finanças, do desporto e da produção e 

circulação de bens culturais, são asseguradas por outros três jornais tutelados pela mesma 

empresa, tais como Economia & Finanças, Jornal dos Desportos e Jornal Cultura.   

  Quase todos os jornais privados têm uma circulação bissemanal, semanal, 

quinzenal ou ainda mais espaçada, por motivos de ordem material e financeira ou de ordem 

editorial. Os conteúdos que veiculam variam também entre o carácter generalista e 

especializado nos domínios da economia, turismo, desporto, cultura, moda, entretenimento 

e outros. Os títulos afectos aos dois principais partidos políticos, como os jornais EME e 

Terra Angolana, e à Igreja Católica, como o Apostolado, difundem essencialmente matérias 

de natureza político-partidária e religiosa, respectivamente.  

Até 2015, estavam registados oficialmente “185 Jornais, 377 Revistas e 152 

Boletins”, de acordo com os dados da Direcção Nacional de Informação do Ministério da 
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Comunicação Social da República de Angola (Anexo VIII). Na prática, o número de 

publicações escritas de realce rondam apenas em dezenas.  

 Rádio 

 Em consequência da ideologia implantada pelas novas autoridades, as emissoras 

privadas viram-se encerradas na sequência da proclamação da Independência Nacional, em 

1975. A Rádio Ecclésia, propriedade da Igreja Católica fechou a porta em 1977. As outras 

emissoras foram transformadas em representações provinciais ou regionais da RNA. Em 

termos gerais, no período que se seguiu à proclamação da independência, como referiu 

Carvalho (2002) no livro Audiência de Media em Luanda, "pode considerar-se haver um 

fraco desenvolvimento da comunicação social, devido às restrições impostas pela guerra 

civil e pelo sistema político do Estado". 

 Deste modo, a RNA, na sua condição de emissora oficial, deteve o monopólio da 

radiodifusão no país, até pelo menos em 1991. Durante 16 anos, serviu fundamentalmente 

de veículo de informação e propaganda do Estado. Com o fim do conflito civil e abertura 

do país à democracia multipartidária e à liberalização da actividade económica, começaram 

a surgir iniciativas privadas no sector radiofónico.  

 Em 1992 surgiram as primeiras estações comerciais em Luanda, Benguela, Cabinda 

e Huíla. Trata-se da Luanda Antena Comercial (LAC), em Luanda, Rádio morena 

Comercial (RMC), em Benguela, Rádio Comercial de Cabinda, em Cabinda e Rádio 2000, 

na Huíla. Funcionando em regime de frequência modelada (FM), as referidas estações 

integraram inicialmente uma estratégia das autoridades então no poder que “visava manter 

o controle sobre os órgãos de comunicação social” (Vunge, 2006:61), em caso de derrota 

eleitoral naquele ano e consequente perda de influência sobre os órgãos oficiais de 

comunicação social.  

 Ainda no quadro das referidas transformações políticas, a Rádio Vórgan, emissora 

afecta ao partido UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) foi, em 

1992, transformada em Rádio Despertar. Na mesma altura, transferiu as suas emissões da 

localidade da Jamba (antigo bastião da daquele partido enquanto movimento de guerrilha) 
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para Luanda. A emissora católica, Rádio Ecclésia, foi reaberta a 19 de Março de 1997, 

vinte anos depois do seu encerramento.  

 Segundo José Guerreiro, em 2003, o sector radiofónico contava com uma “estação 

estatal, com cinco canais, cobrindo as 18 províncias (ondas curta, média e FM), emissores 

provinciais em 18 províncias, duas estações privadas de rádio em Luanda (LAC e Rádio 

Ecclésia), duas estações privadas de rádio em Benguela e Huíla (Rádio Morena e Rádio 

2000)” (Guerreiro, 2003:69). Em 2008, foi criada em Luanda a Rádio Mais, com filiais nas 

províncias do Huambo (cujas emissões tiveram início a 22 de Maio de 2009), Benguela, 

concretamente na cidade do Lobito, com emissões iniciadas a 20 de Agosto de 2009, e 

Huíla, a 10 de Abril de 2015 (Angop, 22/05/2009; Angop, 20/08/2009; O País, 

17/04/2015). 

 Mais recentemente o panorama radiofónico foi reforçado com entrada no mercado 

de mais estações privadas de transmissão em FM. Conforme está espelhado na Tabela 3, 

trata-se da Rádio Kairós, inaugurada em 2012, Rádio Global FM, em 2014, Rádio 

Tocoísta, Rádio MFM e Rádio Romântica, em 2015, e Rádio Catumbela, em 2017.   

 A Rádio Nacional de Angola (RNA) manteve-se representada em todas as 

províncias do país. Em algumas possui hoje mais de uma estação. Por exemplo, na 

província de Luanda controla, além da Rádio Luanda, a Rádio FM Stério, Rádio Viana, 

Rádio Cazenga e Rádio Cacuaco; na província de Benguela, a Rádio Benguela, Rádio 

Lobito e centros de produção do Cubal e da Ganda; na província do Huambo, a Rádio 

Huambo, a Rádio Kaála e a Rádio Bailundo; entre outras16. A estação detém canais de 

emissão nacional e internacional, funcionando com direcções, pessoal e conteúdos próprios. 

O Canal A é o principal canal da RNA, com um serviço generalista. Além deste tem a 

Rádio NgolaYetu, destinado à emissão de conteúdos nas principais línguas nacionais, a 

Rádio 5, especializada em desporto, e o Canal Internacional, uma das portas de Angola 

para o mundo, com serviços em línguas inglesa e francesa. 

  

                                                           
16

 A RNA tem 18 estações provinciais, duas rádios regionais (no Soyo e Lobito), nove centros de produção 

(Negage, Sanza-Pombo, Maquela  do Zombo, Dondo, Tômbwa, Ganda, Cubal, Andulo e Kaála) e três 

estações municipais (Cazenga, Viana e Cacuaco) (http://www.rna.ao/rna2016/apresentacao/). 
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Tabela 3 – Lista de estações de rádios em Angola (até 2017) 

Estação/emissora Criação Sede Banda Cobertura Propriedade 

Estações Públicas 

Rádio Nacional de Angola 

(canal A) 

1977 Luanda 1088 OM/ KHz 

93.5 FM/MHz   

Nacional Estado Angolano 

Rádio Escola 1979 Luanda 88.5 FM/MHz Regional RNA-EP (Estado Angolano) 

Rádio 5 1995 Luanda 94.5 FM/MHz Nacional RNA-EP (Estado Angolano) 

Rádio N'Gola Yeto 1999 Luanda 94.5 OM/KHz 

101.4 FM/MHz 

Nacional RNA-EP (Estado Angolano) 

Emissoras provinciais, 

regionais e locais da RNA 

Anos 

distintos 

Sedes provinciais 

e municipais 

OM/KHz 

FM/MHz 

Regional/local RNA-EP (Estado Angolano) 

Estações Privadas 

Luanda Antena Comercial 1992 Luanda 95.5 FM/MHz Regional Grupo GEFI 

Rádio Morena Comercial 1992 Benguela 97.5 FM/MHz Regional Por identificar 

Rádio 2000 1992 Lubango  Regional Por identificar 

Rádio Despertar Comercial 1992 Luanda 91.0 FM/MHz Regional Por identificar 

Rádio Comercial de Cabinda 1993 Cabinda  Regional Por identificar 

Rádio Ecclésia 1997 Luanda 97.5 FM/MHz Regional Igreja Católica 

Rádio UnIA 2004 Luanda 92.3 FM/MHz Regional Universidade Independente de Angola 

Rádio Mais 2008 Luanda 99.1 FM/MHz Regional Grupo Media Nova 

Rádio Mais 2009 Huambo 89.9 FM/MHz Regional Grupo Media Nova 

Rádio Mais 2009 Benguela 96.3 FM/MHz Regional Grupo Media Nova 

Rádio Kairós 2012 Luanda 98.4 FM/MHz Regional Igreja Metodista Unida de Angola 

Rádio Global FM 2014 Luanda 99.5 FM/MHz Regional Por identificar 

Rádio Tocoísta 2015 Luanda 89.2 FM/MHz Regional Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no 

Mundo 

Rádio Mais 2015 Huíla 91.3 FM/MHz Regional Grupo Media Nova 

Rádio MFM 2015 Luanda 91.7 FM/MHz Regional Por identificar 

Rádio Romântica 2015 Luanda 97.9 FM/MHz Regional Por identificar 

Rádio Catumbela 2017 Catumbela 92.3 FM/MHz Regional Por identificar 

Fonte: elaboração própria, a partir de textos e sites17 de alguns órgãos de comunicação.

                                                           
17

www1.ci.uc.pt/iej/alunos/2001/angola/osmedia.html; http://unia.radio.pt/; http://www.redeangola.info/especiais/as-ondas-radiofonicas-enchem-se-em-ano-pre-

eleitoral/; http://www.rna.ao/rna2016/empresa/; http://worldradiomap.com/ao/luanda; entre outros. 
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As rádios privadas emitem conteúdos diversificados que vão desde o generalista, o 

comercial e o religioso ao cultural e político-partidário. A maioria está concentrada em 

Luanda, capital do país. Emitem fundamentalmente em FM Stereo, cujo raio de cobertura é 

essencialmente provincial, podendo estender-se ao regional, geralmente em sistema de 

retransmissão de alguns dos seus programas. É o caso da Rádio Mais que, além de Luanda, 

está representada em três províncias do país, designadamente Huambo, Benguela e Huíla. 

Até 2017, a Rádio Nacional de Angola manteve “o exclusivo das Ondas Médias e 

Ondas Curtas”
18

. Há ainda a referir que tanto a RNA como algumas rádios comerciais estão 

igualmente na Internet onde concorrem com outras iniciativas do género criadas por 

indivíduos ou colectividades de dentro e fora do país. 

 Cinema 

 Após a proclamação da Independência Nacional, em 1975, as novas autoridades 

empreendem acções de comunicação para a afirmação de novos ideais e de condenação do 

colonialismo. De acordo com Martins (2014), “essa longa fase de filmes de militância foi 

marcada pelo registo histórico do processo de pós-independência e da gestão política, pois a 

propaganda no cinema dessa vez estava a serviço do MPLA (Movimento Popular de 

Libertação de Angola)” (p.34).  

 A Cimangola deu lugar à Promocine. Esta, em parceria com a TPA, empreende um 

movimento de produção audiovisual que visa a exaltação da independência nacional, da 

tradição das populações e da difusão dos ideais revolucionários. O novo contexto de guerra 

civil no país, opondo o MPLA aos movimentos de libertação FNLA (Frente Nacional de 

Libertação de Angola) e UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola), 

constituiu um dos principais tema das referidas produções audiovisuais. Constituem 

exemplos de filmes e séries documentais desse período o Sou Angola, Trabalho com Força 

(1975), Retrospectiva (1976), Faz lá Coragem, Camarada (A noite dos 100 dias), Uma 

Festa para Viver (1976), Geração 50 (1975), Ondilewa, a Festa do Boi Sagrado, Nelisita 

(1982), Memória de um Dia (1981), Marabú (1984), Levanta, Voa e Vamos (1986), Moia: 

o recado das ilhas (1989), entre outras produções. 

                                                           
18

cf.: http://www.rna.ao/rna2016/apresentacao/. 
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Vivia-se numa conjuntura político-social e económica conturbada que abalou a 

actividade cinematográfica, tendo limitado a livre criação, produção e difusão de 

conteúdos de entretenimento. A consequente deterioração das infra-estruturas e a 

desmotivação de realizadores e técnicos contribuiu, em anos subsequentes, para "uma 

diminuição considerável da produção fílmica até à sua quase total paralisação” 

(Wikipédia, 20/01/2015)
19

. 

Nos anos 80 do século XX, o cinema confinou-se a produções e exibições 

cinematográficas residuais de conteúdos distribuídos por entidades supervisionados pelo 

Ministério da Cultura. As mais de cinco dezenas de salas de cinema dispersas pelo país 

construídas no período colonial
20

, viram a sua audiência diminuída, uma situação crítica 

que se estendeu a quase todas as iniciativas artísticas e culturais então existentes (Melo, 

2015:13). O cenário agravou-se com o eclodir de confrontos armados pós-eleitorais de 

1992. A maioria das salas de cinema foi destruída ou vandalizada. Enquanto tardava a 

sua recuperação, muitas delas sofreram requalificações parciais, passando a servir, 

inclusive, de salões para cultos religiosos, actividades políticas ou similares: 

Durante esse processo, factores determinantes como a guerra fria em Angola, que durou 

17 anos, provocou uma paralisação gradativa na frequência das salas de cinema em 

Angola. Muitas salas foram destruídas ou ocupadas por comités de resistência, ou 

transformadas em espaços de culto religioso. Foi o caso do Cine Angola que foi 

demolido (Martins, 2014:45).  

 Além da degradação ou do reduzido número de salas, outros factores 

contribuíram para o enfraquecimento da audiência nos cinemas, como é o caso da 

proliferação de aparelhos de reprodução de vídeo, em VHS e, mais tarde DVD, bem 

como a profusão da TV e de canais (sobretudo de filmes) distribuídos por satélite. O 

alcance da paz, em 2002, conferiu um ar fresco à actividade cinematográfica no país. 

Alguns espaços foram reabilitados, voltando a exibir filmes estrangeiros e, mais tarde, 

nacionais. Começou-se a revitalizar a produção cinematográfica nacional.  

Em 2002 o estado angolano disponibiliza uma verba para a reabilitação do cinema. São 

incentivados os projectos de uma nova geração de realizadores – Maria João 

Ganga, Mariano Bartolomeu e Zézé Gamboa. Em 2003 é criado o Instituto Angolano de 

                                                           
19 cf.: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_em_Angola 
20 Num quadro apresentado por Martins (2014:48), verifica-se que apenas a província do Bengo não teve sala de cinema edificado 

no período colonial. O Cunene está omisso. As restantes províncias tiveram salas de cinema, conforme a seguinte distribuição: 

Benguela (7 salas), Luanda  (19 salas), Huíla (3 salas), Huambo (2 salas), Cabimda (3 salas), Namibe (3 salas),  Malanje (2 salas), 

Bié (3 salas), Kwanza-Norte (3 salas), Kwanza-sul (1 sala) Lunda-Sul (1 sala), Luanda-Norte (1 sala), Kuando-Kubango (2 salas), 

Moxico (1 sala) Zaire (1 sala), Bengo (0 sala) e Uíge (2 salas). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Jo%C3%A3o_Ganga&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Jo%C3%A3o_Ganga&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Jo%C3%A3o_Ganga&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Bartolomeu&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9z%C3%A9_Gamboa
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Angolano_de_Cinema,_Audiovisuais_e_Multim%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Angolano_de_Cinema,_Audiovisuais_e_Multim%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
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Cinema, Audiovisuais e Multimédia (IACAM) e traçado um plano para a recuperação, 

restauro e conservação do acervo fílmico de Angola (Wikipédia, 20/01/2015). 

Neste período de reconstrução e desenvolvimento do país, os investimentos no 

domínio infra-estrutural começaram a ter reflexos no sector do cinema. Algumas salas 

foram recuperadas, numa ou outra capital provincial. Outras novas salas, amplas e 

confortáveis para os espectadores, surgiram anexas a grandes superfícies comerciais 

construídas nos últimos dez anos, em cidades como Luanda, Benguela, Lobito, 

Lubango, Huambo e outras.  

Ressurgiu a produção cinematográfica nacional, em grande medida 

impulsionada por uma segunda geração de cineastas nascida nos anos 90 do século 

passado, “quando o sector privado decidiu assumir a indústria cinematográfica” (Bastos 

Cruz, 2012). Jovens cineastas inspirados por narrativas de Hollywood e Nollywood dão 

azo à criatividade e emergem com produções de comédia, aventura, acção, entre outros 

géneros. Filmes como A Cidade Vazia (2004), O Herói (2004), Assaltos em Luanda 

(2007), O Resgate (2010), Alda e Maria. Por Aqui tudo Bem (2011), O Grande Kilapy 

(2012), Rastos de Sangue (2012), I Love Kuduru (2013), Vontade de Vencer (2015), 

Posto Avançado do Progresso (2016), Jindundo (2017), entre outros, têm levado muitos 

aficionados às salas de cinema nos últimos anos.  

Mesmo sem a perfeição técnica equiparada à produção internacional, esses 

filmes têm atraído centenas de pessoas, sobretudo jovens, para as poucas salas de 

cinema em funcionamento no país, resgatando deste modo a paixão pelo entretenimento 

em espaços públicos de exibição audiovisual. Algumas obras cinematográficas têm sido 

transformadas em DVD e comercializadas ao público nas praças, livrarias ou editoras, 

superfícies comerciais, entre outros locais. 

 Televisão  

 No domínio dos serviços televisivos, a nova Lei de Imprensa não trouxe abertura 

imediata à iniciativa privada. A Televisão Popular de Angola (TPA) continuou a deter o 

monopólio de exploração dos serviços de televisão no país.  

 Como vimos, a proclamação da independência nacional ocorreu um mês depois 

da estreia oficial da emissão televisiva em Angola, realizada ainda sob égide da RPA 

(Radiodifusão Portuguesa de Angola), a 18 de Outubro de 1975. No ano seguinte 
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procedeu-se à passagem formal deste órgão de comunicação social para as mãos do 

novo governo. “A 25 de Junho de 1976, o governo angolano decreta a nacionalização da 

RPA, passando a designar-se Televisão Popular de Angola” (TPA, 2013).   

 A província de Benguela passou a contar com emissões locais de televisão, em 

1979. Dois anos mais tarde (1981) foi criado, na província do Huambo, o primeiro 

centro de produção de televisão. Seguiram-se as emissões em Malanje e Ndalatando, em 

1982. No ano seguinte, a TPA adopta a transmissão a cores em substituição da emissão 

em preto e branco. A inauguração de emissões locais nas províncias de Cabinda e Huíla 

tem lugar em 1990.   

 Em 1991, a TPA manteve-se como a única estação de televisão no país, tendo 

estendido, até 1992, as suas representações em todas as capitais provinciais. Em 2000, 

foi criado o segundo canal da TPA, (TPA2), funcionando inicialmente a título 

experimental. A era da digitalização do sinal da TPA começa a desenhar-se a partir de 

2003, altura em que se dá início à emissão por satélite em banda KU (satélite NSS-7). 

Nessa altura, a televisão estatal contava "com dois canais – canal 1 cobrindo 18 

províncias; o 2º canal cobrindo Luanda, Huambo, Benguela, Cabinda e Huíla" 

(Guerreiro, 2003:69).  

 Até 2008, não tinham sido criadas empresas privadas de televisão. A única 

concorrência à TPA passou a ser de diversos canais de televisão estrangeiros emitidos 

por subscrição via satélite. Em 2003, havia no país a "recepção via satélite de cerca de 

30 canais, por subscrição" (Guerreiro, 2003:69), cuja emergência foi crescendo ao 

abrigo da liberalização no domínio das telecomunicações. É o caso dos canais 

televisivos de informação e entretenimento brasileiros, como a TV Globo e a TV Record, 

portugueses como a RTP, a SIC e a TVI, outros canais desportivos (Super Sport, Sport 

TV, Benfica TV, etc.), de filmes (TVC, Hollywood, Fox, etc.), de desenhos animados e 

outros. 

  A mudança da denominação de Televisão Popular de Angola para Televisão 

Pública de Angola ocorreu em 2007 por força do decreto do Decreto n.º 66/97, de 5 de 

Setembro. No ano seguinte, a estação pública abriu o seu terceiro canal. Tratou-se da 

TPA Internacional, “disponível desde o dia 24 de Julho de 2008, em sinal aberto em 

todos os pacotes digitais da  Zon TV Cabo” (TPA, 2013).  
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Ainda em 2008, a 14 de Dezembro, concretizou-se a primeira iniciativa privada de 

televisão. Quebrava-se o monopólio da TPA neste sector, com a abertura da TV Zimbo. 

Esta é uma estação televisiva de direito privado angolano que difunde conteúdos de 

carácter generalista, 24 horas por dia, assumindo-se como "a voz e a imagem de um 

povo que tem muito a expressar e a conquistar" (TV Zimbo, 2014).   

Além da TV Zimbo, surgiram outras iniciativas privadas para a criação de estações 

televisivas. Uma das mais faladas foi a Ango TV, um canal de televisão por assinatura 

lançado a 30 de Novembro de 2010 pelas empresas UAU.TV e Semba Comunicação. 

Tendo se estreado em "regime experimental a partir do dia 11 de Novembro" do mesmo 

ano, afirmou-se que "o novo canal privilegia[va] conteúdos nacionais que exalta[va]m 

as potencialidades do país, com destaque para a cultura, entretenimento, educação, 

humor e a música" (Angop, 30/11/2010). 

Em 2013, a 3 de Dezembro, foi apresentado o canal generalista Banda TV, "um 

investimento da provedora de televisão por assinatura Multichoice para os mercados de 

Angola e Moçambique" (VOA, 03.12.2013). A este canal juntou-se, a 16 de Dezembro 

de 2015, a Palanca TV, também distribuído por assinatura "com conteúdos, 

integralmente, produzidos em Angola, designadamente, talk-shows, Magazines, 

programas de entretenimento e de informação" (Angonotícias, 18/12/2016).  

Tabela 4 – Estações/canais de televisão de Angola (2017) 

Estações/canais 

de TV 

Início de 

Emissão 

Difusão Programação Propriedade 

TPA (Canal 1) 18/10/1975 Sinal aberto Generalista TPA-EP (Estado) 

TPA (Canal 2) 2000 Sinal aberto Generalista TPA-EP (Estado) 

TPA 

Internacional 

24/07/2008 Subscrição Generalista TPA-EP (Estado) 

TV Zimbo 14/02/2008 Subscrição (Sinal 

aberto em 

Luanda) 

Generalista Grupo Media 

Nova 

ANGO TV 30/11/2010 Subscrição Generalista UAU.TV e Semba 

Comunicação 

Banda TV 03/12/2013 Subscrição Generalista Multichoice 

Zap Viva Março/2014 Subscrição Generalista Zap (operadora) 

Palanca TV 16/12/2015 Subscrição Generalista Por identificar 

Fonte: elaboração própria, com base em várias fontes (textos e sites de próprios canais) 

 Em concreto os serviços de televisão em Angola estão a ser actualmente 

assegurados pela TPA (estatal), TV Zimbo, ANGO TV, Banda TV, Zap TV e Palanca 

TV (privados e por assinatura). A TPA conta com dois canais nacionais de sinal 

aberto (TPA1 e TPA2) e um canal internacional por subscrição, a TPA 
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Internacional. Além disso, conta com centros de produção e delegações nas 18 

províncias do País (Tabela 4).  

Aos canais nacionais citados juntam-se centenas de canais estrangeiros acedidos 

por subscrição. Neste aspecto, importa realçar a extensão de serviços televisivos de 

algumas estações internacionais, dedicadas ao país e a África de expressão 

portuguesa, em geral. É o caso da RTP África (1998), Record TV Angola (2009) e 

TVI África (2015).  

Manuel Castells referiu que “vivemos com os media e pelos media” (2011:439). Na 

interacção com o que McLuhan chamou de “media tecnológicos”, Castells destacou o 

carácter especial da rádio e da televisão que, nos nossos dias, se converteram em 

“ambiente audiovisual com o qual interagimos constante e automaticamente” 

(2011:439).  

A televisão liderou a explosão da comunicação mundial no último quarto do século 

passado (Castells, 2011; Torres, 2009) e continua a desempenhar um papel central na 

comunicação mediática, tanto do ponto de vista da vida social como económico 

(Cardoso, 2013:250). Um dos poderes mobilizadores da televisão radica das suas 

características comunicativas que, segundo Castells (2011), encerram um efeito 

“sedutor, simulador sensorial da realidade e de fácil comunicabilidade, na linha do 

modelo do menor esforço psicológico” (p. 438).   

Mais do que a rádio e outros meios de comunicação, a televisão é uma constante nos 

agregados familiares e funciona como plataforma giratória por onde convergem os 

processos comunicacionais da sociedade. Apesar da multiplicação de ecrãs, a televisão 

“é ainda hoje uma enorme força, estruturando o que somos e a forma como olhamos o 

mundo” (Cardoso, 2013:250). O poder detido por este meio de comunicação faz dele 

uma das principais atracções, quer em ambientes domésticos quer públicos, dando azo a 

elevados índices de usos e consumos sociais. É um meio que “irrompeu há várias 

décadas no quotidiano de um número muito significativo de cidadãos tornando-se, 

progressivamente, presença indispensável na esmagadora maioria dos lares” (Pereira, 

2011:9).  

Em Angola, a ampliação da cobertura nacional dos sinais de rádio e TV realizou-se 

paralelamente à profusão da quantidade de aparelhos ou formas de recepção dos 
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referidos sinais por milhares de utilizadores no país. Até 2014, perto de metade de 

agregados familiares em Angola possuía aparelhos de rádio e de televisores nos seus 

espaços domésticos (INE, 2014:42). O surgimento de várias estações ou canais de rádio 

e de televisão, quer em plataformas de transmissão tradicionais ou de transmissão 

digitais, ampliou a penetração e os usos dos meios radiotelevisivos no seio da população 

angolana.    

Independentemente de apenas ser uma parte de agregados familiares beneficiar de 

aparelhos-receptores de televisão, como revelou o Censo de 2014, constata-se que nos 

principais centros populacionais as audiências televisivas têm alcançado altos índices 

comparativamente a outros meios de comunicação, particularmente a rádio e os meios 

impressos. Um estudo da empresa Marktest, AMPS 2015, realizado em Luanda, em 

2015, revelou que a televisão era vista por 98% dos inquiridos (3511 indivíduos com 15 

ou mais anos), um valor muito acima do alcançado pela rádio, jornais e revistas. Nesta 

altura apenas o telemóvel se aproximou da TV com uma apropriação na ordem dos 

89%, o que demonstra a elevada adesão aos serviços televisivos pelos residentes da 

capital e noutros pontos do país.  

Vinte e cinco anos após o início da liberalização da actividade de comunicação 

social no país, ao abrigo da Lei nº 22/91, de 15 de Junho (Lei de Imprensa), afere-se que 

as populações angolanas usufruem cada vez mais de serviços de rádio e de televisão, 

pelos quais acedem a dezenas de canais ou conteúdos mediáticos nacionais e 

internacionais.  

Em suma, pode ser considerada efectiva a oferta televisiva em Angola, 

principalmente nas capitais provinciais e, em distintas sedes municipais e comunais. 

Esta presença é efectiva na medida em que uma vasta quantidade de domicílios está 

localizada em áreas (urbanas, peri-urbanas ou suburbanas) abrangidas pela cobertura 

dos sinais de televisão (e de rádio), podendo aceder, quer em sistema aberto ou por 

subscrição, aos mais variados serviços audiovisuais. 

Relativamente a este estudo, resta apenas saber qual é o grau de presença desses 

meios no actual dia-a-dia dos jovens, que usos fazem deles ou ainda o significado que 

os mesmos meios têm na vida dos jovens enquanto cidadão e estudantes universitários.  
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4. Novos  media em Angola: percursos e acessos actuais 

O computador, a Internet e o telemóvel afiguram-se entre os principais meios 

tecnológicos do século XXI. A disseminação destas novas tecnologias e do fluxo de 

informação em Angola tende a alastrar-se por vários pontos do país. Desde os maiores 

centros urbanos a localidades próximas dos mesmos, foi crescendo a apropriação e usos 

de meios como a rádio, televisão, computador, telemóveis, Internet e outras tecnologias.  

  Tecnologias da comunicação: computador, telemóvel e Internet 

 A difusão das tecnologias da informação e comunicação em Angola é crescente 

e tem afectado várias franjas da população e instituições. Tomemos como base 2002/3, 

ano imediato ao fim do conflito armado no país. Dados da agência americana CIA 

World Factbook
21

 referentes a 2011, estimavam que, em 2003, Angola contava com 

96.300 linhas telefónicas terrestres/fixas em uso. Neste período, o número de 

subscritores da rede de telemóvel calculava-se em 130.000.  

Estes indicadores cresceram exponencialmente nos anos seguintes, o que 

melhorou o acesso das populações aos diferentes aparelhos de comunicação. O estudo 

sobre o Bem-Estar da População, IBEP 2008-2009, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estatística, em relação à posse de equipamentos de informação e comunicação indicou 

que dos 11.686 agregados familiares (5.800 no meio rural e 5.886 no meio urbano) 

47,8% tinha rádio ou rádio cassete; 38,5% tinha televisor; 27,4% leitor de DVD, 9% 

antena parabólica; 1,5% telefone de rede fixa; 40,4% telefone da rede móvel; 4,1% 

computador e 0,7% linha de Internet em casa (INE, 2011:311-316).  

 Calculava-se que, em 2009, havia 303.200 linhas de telefonia fixa no país, 

enquanto a Internet passou a contar com 20.269 servidores, beneficiando cerca de 

700.000 usuários, contra os 17 servidores que possuía até finais de 2003. Dois anos 

depois, em 2011, a telefonia móvel (celular) tinha atingido a fasquia de 9.491.000 

usuários, numa altura em que, segundo a agência CIA Word Factbook, mais de metade 

da população angolana já possuía telemóvel, cuja taxa de penetração rondava os 71,15% 

por 100 habitantes. Ainda segundo a mesma agência, o país passou a contar com 20.703 

servidores de Internet, em 2012, sendo que, no ano seguinte cerca de um milhão de 

angolanos tinha acesso à Internet (Sol, 2013). 

                                                           
21

 CIA World Factbook (in http://www.indexmundi.com.pt).  
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 A disseminação das TIC pelo país abrangeu outros meios de mediação como a 

rádio, televisão, cinema, livros, jornais, revistas, boletins, computadores, CD, DVD, 

jogos electrónicos e outras tecnologias. Este crescimento representou um sinal positivo 

no âmbito do enriquecimento da paisagem mediática e do incremento do fluxo de 

informação no país. A disponibilidade e acesso a diferentes tecnologias da comunicação 

traduziram-se em capacidade de modernização infra-estrutural e instrumental, uma 

forma de emancipação das condições sociais, técnicas e intelectuais dos cidadãos.  

 O mercado tecnológico nacional continuou a marcar passos significativos, 

embora os indicadores estejam ainda abaixo das médias internacionais, como a 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), África e do Mundo. O Censo realizado em 2014, por 

exemplo, destaca que nessa altura cerca 38% da população possuía telemóvel e 10%, o 

computador e a Internet, respectivamente.   

Outras fontes apontaram para o mesmo ano (2014) uma rede fixa de telefonia 

com 216.000 assinantes, enquanto a telefonia móvel alcançava os 13.225 milhões de 

utentes (Rocha da Silva, 2014). Em algumas províncias o sinal de cobertura das 

telecomunicações alcançou mesmo algumas zonas rurais, o que permitiu que franja 

crescente da população angolana participasse da «aldeia global» da comunicação 

proporcionada pelos usos do telemóvel e da Internet.  

Comparando com os indicadores internacionais, há ainda um caminho longo a 

percorrer. Em 2015, por exemplo, os dados da UIT referidos pelo Observatório de 

Língua Portuguesa, apontavam Portugal como líder na CPLP, com 64,4% de acesso à 

Internet. O Brasil vinha logo a seguir com 57,6% e, na cauda situava-se Timor Leste, 

com 1,1% de penetração da rede. Nesta altura, o relatório Estado da Banda Larga, 

divulgado em Genebra pela agência da ONU, dava conta que, em termos de banda larga 

móvel, o Brasil liderava com 78,1% de ligações, seguido de Cabo Verde, com 51,3%, e 

Portugal, com 45,3%. As repúblicas de Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique 

surgiam com 16,4%, 9,8% e 3%, respectivamente.  

A mesma fonte avançava que Cabo Verde era o país africano lusófono com a 

maior taxa de acesso por ligação de banda móvel e ocupava o 102º lugar do raking 

mundial. Nesta altura, 40,3% de cabo-verdianos estavam conectados à Internet, 
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seguidos pelos santomenses, com 24,4%, angolanos, com 24,3%, moçambicanos, com 

5,9% e bissau-guinenses, com 3,3%. Em termos de conectividade domiciliar nos países 

em desenvolvimento, o referido relatório indicava o Brasil no topo de países lusófonos, 

com 48%, seguido de Cabo Verde, com 24,8%, Angola, com 8,6%, Moçambique, com 

6,2%, e Guiné-Bissau, com 1,9 por cento
22

.   

As debilidades das infra-estruturas básicas (Rocha da Silva, 2014) constituíram 

ao longo desses anos um factor limitante do desenvolvimento das telecomunicações em 

Angola. O facto de a Internet chegar ao destinatário final essencialmente por "sistemas 

operados via satélite e através de operadores telefónicos" (MTTI, 2010:10), tem 

igualmente condicionado a cobertura e a qualidade do seu sinal. A isto tudo acresce-se a 

fraca penetração do computador no seio da sociedade angolana, ligada aos «elevados 

custos do aparelho», que, na óptica das autoridades, tem limitado o acesso à Internet, já 

que parte da população acede a este serviço por via telefónica, cuja exploração cinge-se 

a contactos nas redes sociais.  

Tudo isto leva-nos a dizer que o crescimento tecnológico atrás descrito não foi e 

nem é tão linear. Existiram (e existem ainda) profundas desigualdades de acesso a esses 

meios, não apenas entre o litoral e o interior, ou o urbano e o rural, mas também no 

interior de cada uma dessas zonas, em muitos casos devido às diferenças 

socioeconómicas prevalecentes. De um modo geral, verificaram-se avanços no domínio 

das tecnologias de informação e comunicação que precisam ser incrementados para 

aproximar o país dos indicadores médios internacionais, particularmente no que diz 

respeito ao acesso e usos de telefonia fixa e móvel, computador e da Internet.  

No quadro da democratização das TIC, têm sido também desencadeadas 

iniciativas públicas de inclusão digital através da colocação de salas de informática em 

distintos estabelecimentos de ensino, criação de mediatecas nas capitais provinciais do 

país, implantação de casas polivalentes para a juventude que incluam ciberespaços, e 

outras.  Houve igualmente iniciativas no sector privado para a modernização dos 

serviços. Em alguns pontos de zonas urbanas e periurbanas, surgiram ainda cyber-cafés 

privados que têm permitido o acesso ao computador e à Internet de dezenas de milhares 

de cidadãos do país, sobretudo os desprovidos desses meios em casa.  

                                                           
22http://observalinguaportuguesa.org/cabo-verde-lidera-acesso-a-internet-na-africa-lusofona/; Consultado: 16/05/2016 
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É importante referir que, de um modo geral, o continente africano tem um longo 

caminho a percorrer em termos de acesso e apropriação das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTIC). No contexto mundial, a África continuou a ser a 

menos cotada. Por exemplo, em 2016 a União Internacional das Telecomunicações 

(ITU) calculava que 75% dos africanos não tinham acesso à Internet
23

. Uma outra base 

estatística, a Global Overview, apontou que, até Janeiro de 2017, apenas 10% de 

usuários da Internet, 6% de usuários activos nas redes sociais e 13% dos subscritores da 

telefonia móvel. Se nos ativermos ao continente individualmente, nesta mesma altura a 

taxa de penetração da Internet rondava os 29% (362 milhões de pessoas), enquanto o 

número de utilizadores de redes sociais activos calculava-se em 14% (170 milhões de 

pessoas) e de subscritores de telemóveis, em 81% (995 milhões de indivíduos)
24

. 

Apesar destes indicadores, sobretudo da Internet, situarem-se muito abaixo da 

taxa média de penetração mundial (50%), o continente tem conhecido um crescimento 

considerável no domínio da difusão e usos das tecnologias de comunicação. Só para ter 

ideia, do ano 2000 até 2017, o continente cresceu 7,722.1% em relação à penetração da 

Internet. De acordo com a secção africana da Internet Word Stats, até Março de 2017, o 

Kenya era o país mais bem posicionado, 81.8% de penetração da Internet e a Eritreia, 

com 1.3%, o pior colocado. 

Tabela 5 – População e usuários da Internet nos PALOP (2017) 

PALOP População Internet Facebook  

Cinco Países (Est. 2017) Usuários 

(30-12-2000) 

Usuários 

(31-03-2017) 

Penetração 

(% pop.) 

Crescimento (%) 

(2000-2017) 

Usuários 

(Jun-2016) 

Angola 26.655.513 30.000 5.951.453 22.3% 19.738.2% 3.500.000 

Cabo Verde 533.468 8.000 235.183 44.1% 2.839.8% 210.000 

Guiné-Bissau 1.932.871 1.500 84.000 4.3% 5.500.0% 84.000 

Moçambique 29.537.917 30.000 1.834.337 6.2% 6.014.5% 1.400.000 

São Tomé e Príncipe 198.481 6.500 49.686 25.0% 664.4% 38.000 

Total 58.858.250 76.000 8.154.659 13.9% 10,629,8% 5.232.000 

Fonte: elaboração própria, com base no Internet World  Stats.com (2017)25 

Como ilustra a Tabela 5, Angola insere-se neste quadro do alargamento da 

cobertura tecnológica nos últimos 16 anos. No caso da Internet, por exemplo, é o país 

que mais cresceu no contexto dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), 

com um indicador na ordem 19,738.2%. Até Março de 2017, o país já contava com 

                                                           
23

 cf..: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf 
24

 cf..: https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview 
25

 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm 
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5,951,453 usuários de Internet, cuja taxa de penetração rondava 22,3%
26

. 

Comparativamente a Moçambique, igualmente situado na sub-região austral do 

continente e com maior número de habitantes, a penetração da Internet em Angola situa-

se 16 percentuais acima daquele país. Mas, situa-se ainda ligeiramente abaixo de São 

Tomé e Príncipe, e duas vezes menos de Cabo-Verde, o segundo e primeiro países mais 

bem colocados ao nível dos PALOP.  

À semelhança de outras partes do continente e do mundo, o Facebook é a rede 

social virtual com mais subscritores no país, tendo rondado aos 3.500.000 de usuários, 

até Junho de 2016. Em conjunto com os serviços de telefonia fixa e móvel, passou a 

cobrir significativas áreas dos principais centros urbanos do país. 

 Agências de notícias e media online 

 Desde 1975 até a actualidade, a Agência Angola Press (ANGOP), tem sido a 

única agência pública de notícias. A sua transformação em órgão de comunicação social 

do Estado Angolano ocorreu em 1978, por força do "decreto presidencial 11/78, de 2 de 

Fevereiro", publicado no Diário da República. Segundo o seu historial online, a empresa 

cresceu e se desenvolveu tendo conhecido, na década de 80 do século XX, uma 

expansão e expressão nacional e internacional. "Nessa época, a ANGOP já contava com 

cerca de 300 trabalhadores, a maioria jornalista, com um labor ininterrupto, 24 horas ao 

dia, em todo o país (18 províncias) e no estrangeiro com cinco delegações (Portugal, 

Brasil, Reino Unido, Zimbabwe e Congo)" (http://www.angop.ao/). Como empresa 

dedicada à recolha, tratamento e distribuição de notícias, quer para os órgãos de 

comunicação angolanos quer estrangeiros, a ANGOP integrou também o grupo de mais 

de uma centena de agências dos chamados países não alinhados, tendo assumido a 

presidência da organização de 1989 a 1992.   

 Até 1991 a ANGOP manteve-se como única agência de notícias do país. Ao 

abrigo da nova Lei de Imprensa (Lei n.º 22/91 de 15 de Junho), reconfigurou a sua 

autonomia e independência editorial com vista a fazer face aos desafios concorrenciais 

do período democrático que vislumbrava no país. No ano 2000 começou a distribuir os 

seus produtos via Internet e, em 2008, criou um portal de notícias. Porém, não houve 

registo de surgimento de agências privadas de notícias no país, apesar da liberalização 

                                                           
26

cf..: http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ao; 



 
 

81 

 

económica. A situação prevalece até a actualidade. Nesse domínio, a ANGOP conta 

com a concorrência de algumas agências internacionais de notícias presentes no país, 

tais como a Lusa, AFP e Reuters. 

 Além das agências de notícias, importa fazer referência a outros media online no 

país ou sobre o país. Desde a implantação da democracia e da livre iniciativa comercial 

no país, há 26 anos, têm surgido dezenas de meios de comunicação sociais angolanos 

(ou que tratam matérias sobre Angola) na Internet. O ano de 2000 pode ser tomado 

como referencial a partir do qual passou a surgir com alguma intensidade um conjunto 

de jornais, portais e blogues digitais que difundem (ou reproduzem), via Internet, os 

mais diversificados conteúdos noticiosos, publicitários, entretenimento, informações 

úteis e outros assuntos. Entre vários media online, destacam-se os portais Angonotícias, 

Angola24Horas, Club K, Digital News, Folha de Angola, Zwela Angola, Sapo Angola 

Online, Rede Angola Online, Luanda Digital, Portal de Angola, Portal do Governo da 

República de Angola, Portal do Cidadão, Platina Line, Portal do Emprego de Angola, 

Angola Global, entre outros sites institucionais públicos e privados ou de pessoas 

singulares.  

Ainda no capítulo dos media online, há a destacar o surgimento recente de dois 

importantes veículos de comunicação que, nos últimos meses, têm capitalizado a 

atenção de internautas sedentos de informações actualizadas e diversificadas sobre o 

país e o mundo. Trata-se do portal de notícias Pérola das Acácias, criado em 2016, e do 

Correio Angolense, inaugurado no dia 4 de Abril de 2017. Este último assume-se como 

“um jornal diário online, um veículo de conteúdos on-line, independente, livre e em 

sintonia com os processos de mudanças tecnológicas no mundo global”. Nos seus 

pressupostos editoriais refere que “coloca a liberdade no centro das suas preocupações e 

defende uma sociedade aberta, com instituições respeitadoras da lei e dos direitos 

individuais”
27

.  

Uma parte considerável dos jornais e portais é editada na diáspora, mesmo que 

difundam informações sobre Angola. De modo geral, tanto estes como muitos que são 

editados a partir do interior do país funcionam de forma autónoma, sem o registo ou 

controlo do órgão que superintende a política da informação no país, o Ministério da 

Comunicação Social. De acordo com a nota já citada deste órgão, tal autonomia 
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 cf..: https://www.correioangolense.com/pagina/estatuto-editorial 
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justificava-se, até então, pela inexistência de legislação específica sobre a actividade de 

comunicação social online.    

O desenvolvimento das novas tecnologias tem permitido também que os media 

tradicionais expandam e distribuam os seus serviços online. É o que acontece com parte 

considerável de jornais e revistas, rádios e televisões, já mencionadas atrás, ao disporem 

actualmente de sítios na Internet onde difundem os seus produtos. De facto, a 

«comunicação em rede» proporcionada pelas novas tecnologias da comunicação está a 

mudar os paradigmas de serviços da comunicação em Angola. Assiste-se a uma 

reconfiguração dos meios e a introdução de inovações ajustadas aos novos tempos. À 

luz do que disse Cardoso (2009), na prática a rádio está ter uma nova vida, a televisão a 

deixar de ser uma tecnologia e passar a ser identificável pelo tipo diferenciado de 

conteúdos e os jornais a converterem-se cada vez mais em agências noticiosas. Por 

exemplo, já é possível ouvirmos e vermos na Internet os programas radiofónicos e 

televisivos de muitas estações de rádio e de TV no país que, nas suas páginas online, 

têm igualmente espaços de abordagem escrita (em forma de jornais electrónicos) dos 

principais assuntos noticiados ou informados. O mesmo acontece com os jornais e 

agências de notícias que, além de se apresentarem em formatos electrónicos, tendem 

igualmente a criar espaços online de noticiabilidade em formatos audiovisuais.  

A seguir, passemos um breve olhar sobre alguns estudos sobre os meios de 

comunicação em Angola.  

 

5. Pesquisas de media em Angola: breve abordagem 

Vários autores são unânimes quanto a escassez de estudos sobre os meios de 

comunicação social nos países de expressão portuguesa, sobretudo os situados no 

continente africano e asiático. No seu artigo intitulado Imprensa das colónias de 

expressão portuguesa: primeira aproximação, publicado em 2009, Hohlfeldt escreveu: 

Não conheço obra que, no âmbito da história do jornalismo português ou do jornalismo 

brasileiro, tenha dado especial atenção às terras que, em África ou Ásia, também 

receberam a presença de Portugal e que, por decorrência, em algum momento, 

igualmente experimentaram a imprensa e o jornalismo, ainda nos tempos de 

colonização. (Hohlfeldt, 2009:137). 
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 A afirmação do autor espelha a exiguidade de estudos da comunicação, 

particularmente da imprensa (no sentido amplo da palavra), nos cinco países de África 

que falam português. Mais adiante, o mesmo autor refere também que os poucos 

escritos existentes encontram-se dispersos num rol de "histórias individualizadas do 

jornalismo e da imprensa" praticados em cada uma das ex-colónias portuguesas.  

 Inserida no conjunto dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP), a República de Angola é parte dessa lógica de escassez de estudos dos media. 

As referências existentes fazem menção a um conjunto restrito de autores, dos quais faz 

parte Júlio Castro Lopo (1964), considerado o pioneiro dos estudos dos meios de 

comunicação social angolanos (Hohlfetdt, 2009; Fonseca, 2014).  

 Trata-se da obra Jornalismo de Angola - subsídios para a sua história em que 

Castro Lopo faz uma incursão específica sobre a evolução da imprensa angolana, desde 

o seu surgimento, em finais do século XIX, até princípios da década de 60 do século 

XX. O trabalho desenvolvido por José Júlio Gonçalves (1964), no seu livro intitulado 

A informação em Angola tem servido igualmente de base para a compreensão das 

origens da imprensa angolana. A outra referência nos estudos da comunicação em 

Angola tem sido a obra de Sebastião Coelho (1999), Angola, Histórias e Estórias da 

Informação, que, de acordo com Fonseca (2014), "abrange temas diversos como cultura, 

língua, literatura, imprensa, rádio e música, entre outros" (p. 60).   

 Além dos estudos apontados, existem outras contribuições sobre a imprensa 

angolana maioritariamente inscritas nas abordagens literárias (ou etnográficas) de 

autores como Mário António de Oliveira (1961) - A sociedade angolana do fim do 

século XIX e um seu escritor; Carlos Ervedosa (1975) - Roteiro da literatura angolana; 

Salvato Trigo (1977 e 1981) - Introdução à literatura angolana de expressão 

portuguesa e Luandino Vieira: o logoteta, respectivamente; A. Borges de Mello (1985) 

- A influência do Brasil no jornalismo angolano; Pires Laranjeira (1995) - Literaturas 

africanas de expressão portuguesa: formação e desenvolvimento das literaturas; 

Francisco Soares (2001) - Literaturas africanas de expressão portuguesa (Hohlfeldt, 

2009); e Jurema José de Oliveira (2007) - As literaturas africanas e o jornalismo no 

período colonial.   
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 Nas duas últimas décadas, tem surgido alguma produção académica ou 

profissional sobre a imprensa em Angola. Em quase toda se repetem as referências 

específicas a Júlio de Castro Lopo, José Júlio Gonçalves e Sebastião Coelho, sobretudo 

no que toca à abordagem da evolução dos media no país no período que vai de 1845, 

data indicada como do surgimento oficial da imprensa em Angola, à década de 70 do 

século passado. Essa produção académica e/ou profissional sobre a comunicação 

reporta, na sua maioria, aspectos particulares da actividade de comunicação social ou de 

algum órgão de comunicação na sua relação específica com algum valor, prática ou 

assunto da vida social. Esses estudos têm versado sobre temas como a ética jornalística, 

o jornalismo e a política, o jornalismo e as tecnologias de informação e comunicação, o 

jornalismo e cultura, ou ainda, o meio de comunicação A, B ou C e a problemática do 

género, a saúde, o ensino/educação, o desporto, a economia, a criminalidade, entre 

outros assuntos.  

 No essencial, essa produção tem integrado um valioso espólio para a 

compreensão da evolução da imprensa no país, tanto no período colonial como no 

período pós-colonial. Porém, são estudos que, muitas vezes, se apresentam mais como 

reflexões sobre o contributo da imprensa (ou de uma actividade desta) face às mais 

diversas demandas sociais, do que estudos dos media propriamente ditos. Servem de 

exemplos disso os trabalhos como Jornalismo e política (1991), de João Melo; Os 

periódicos como fonte de pesquisa histórica. A imprensa escrita de Angola no século 

XIX (1993), de Rosa Cruz e Silva, Alexandra Aparício e Fernando Gamboa; Jornalismo 

angolano. Contribuições (2002), do Ministério da Comunicação Social; A dinâmica e o 

estatuto dos jornalistas em Angola no período da 'imprensa livre', 1866-1923 (2002), de 

João Pedro da Cunha Lourenço; e Ética profissional de jornalismo (2012), de Gabriel 

Chingando.  

 Mais focados no papel educativo dos meios de comunicação social, 

particularmente a rádio e a televisão, destacam-se também os trabalhos tais como O 

contributo da rádio e da televisão no ensino da história, em Benguela, de 1975-1992 

(2004) (tese de licenciatura – não publicada), de António Manuel dos Santos Júnior e 

Benvindo Maria Kaluquembe; Televisão e Formação Académica dos Adolescentes: um 

estudo de caso num bairro de Luanda (artigo apresentado no 1º Congresso Africano de 

Sociologia, em 2007, na Universidade de Rhodes, África do Sul), de Adérito Manuel; 

Telejornalismo educativo e ensino da história local de Benguela (2010) (dissertação de 
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mestrado – não publicada), de Joaquim Domingos Freitas (autor desta tese); Valores 

Culturais e Apelos nos Anúncios Publicitários da Televisão Angolana: Estudo 

Exploratório (2013) (dissertação de mestrado – não publicada), de Eliane Pinheiro 

Silva; entre outros. A estes estudos académicos acresce-se também as dissertações de 

mestrado apresentadas recentemente, tais como O Paradigma do Jornalismo de 

Desenvolvimento na Construção da Democracia em Angola (2015), de João Félix Pedro 

Candumba; e A Televisão em Angola no Pós-Guerra (2017), de Alberto Manuel Sona 

Botelho, cujas reflexões incidem fundamentalmente sobre as funções e representações 

sociais da prática jornalística e da TV no actual contexto sociopolítico e económico do 

país. 

 Ainda no campo de estudos específicos da comunicação social angolana, não 

pode deixar-se de mencionar os apontamentos de Fernando Lima, A media em Angola, 

integrados na obra colectiva Pluralismo de informação nos PALOP (2000), bem como o 

texto A comunicação angolana, de autoria de Joaquim Paulo Conceição, publicado no 

Anuário de Comunicação Lusófona, em 2005. Nesta perspectiva, há ainda a mencionar 

um conjunto de reflexões sobre a comunicação social angolana, em geral, ou de certos 

sectores desta, em particular, como as que foram periodicamente veiculadas nas 

diversas «Jornadas Técnico-Científicas da Comunicação Social» e compiladas, entre 

outros exemplos, nos dois volumes da brochura Jornalismo Angolano. Contribuições 

(2004), do Ministério da Comunicação Social, editado pelo Centro de Formação de 

Jornalistas (CEFOJOR).  

 No essencial essas obras traçam um quadro geral de desenvolvimento da 

imprensa angolana, do ponto de vista da sua democraticidade e modernização, ao longo 

da primeira década após à implantação da democracia no país e aprovação da Lei de 

Imprensa de 1991 que, efectivamente, rompeu com o monopólio do Estado e 

estabeleceu a liberalização da actividade no sector da comunicação social.  

 Constitui igualmente uma referência nos estudos dos media angolanos na 

primeira década do século XXI o trabalho desenvolvido por AdebayoVunge (2006), 

com o título Dos mass mídia em Angola. Um contributo para a sua compreensão 

histórica, no qual esboça o percurso geral da comunicação social, expõe os projectos 

jornalísticos e retrata sumariamente alguns nomes do jornalismo angolano, até mais ou 

menos no ano de 2005. A par desta, destaca-se também a obra Estado da comunicação 
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social em Angola, de autoria do sociólogo Paulo de Carvalho e do jornalista Reginaldo 

Silva, publicada em 2007.  

 Se existem carências em relação ao estudo da imprensa angolana, no seu geral, 

isto agrava-se em relação às pesquisas sobre como as populações se relacionam com os 

diferentes tipos de meios de comunicação disponíveis. Segundo Carvalho (2002), datam 

de 1995 as primeiras acções que se podem considerar de estudos de recepção dos meios 

de comunicação, tendo sido pioneiro o diário estatal «Jornal de Angola». Mesmo assim, 

nos anos que se seguiram não se produziram iniciativas consistentes de produção 

regular de estudos do género. 

As poucas referências neste sentido têm-se situado ao nível de consumo de 

media ou da percepção de determinados bens económicos, sociais e políticos veiculados 

por estes, particularmente na capital do país. A partir de 2002 assiste-se a inauguração 

de um período mais consistente em termos de estudos de recepção dos meios de 

comunicação social no país. São referenciais desta fase os estudos «A audiência de 

media em Luanda» (2002) e «A campanha eleitoral de 2008 na imprensa de Luanda» 

(2010) da autoria do sociólogo angolano Paulo Carvalho. Como os respectivos títulos 

indicam, a primeira aborda a recepção, junto do público luandense, dos meios 

impressos, radiofónicos e televisivos; enquanto a segunda reporta o comportamento dos 

media, em Luanda, relativamente às acções dos partidos e actores políticos, no âmbito 

das eleições de 2008.  A aferição da cobertura eleitoral e do pluralismo nos órgãos de 

comunicação social tem contado também com estudos (ou relatórios) sectoriais, com 

caris de monitorização dos media, levados a cabo por algumas organizações.  

Há ainda a destacar os sistemáticos estudos, Angola AMPS - All Media & 

Products Study, desenvolvidos pela empresa Marktest, desde 2006, com vista a 

"fornecer informação sobre os hábitos de audiência da Grande Luanda, bem como sobre 

os hábitos de consumo e estilos de vida dos seus residentes" (www.marktest.com). 

Além dos estudos citados, a empresa desenvolve igualmente o que designa de Media 

Monitoring com dois principais serviços: um, o Publimonitoring está vocacionado à 

monitorização de investimentos publicitários; e outro, o Clipping apresenta-se como um 

observatório de notícias na comunicação social. Neste mesmo segmento, enquadra-se 

ainda o livro intitulado A Publicidade em Angola. Contribuições. Publicado em 2009 
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por José Guerreiro, é essencialmente útil para o conhecimento da evolução do sector 

publicitário e de marketing no país.  

  Embora focados essencialmente a Luanda, estes estudos se têm revelado 

importantes para a compreensão dos hábitos de consumo dos media em Angola e do 

comportamento social e político dos órgãos de comunicação social angolanos. Aliás, 

basta ter em consideração que a capital do país é simplesmente o mais representativo 

mercado nacional em quase todos os domínios, incluindo em termos demográficos.  

Em síntese, a actividade mediática em Angola tem uma tradição secular. 

Construída sobretudo a partir de meados do século XIX, teve uma evolução não muito 

linear em função dos contextos sociopolíticos e económicos que o país conheceu ao 

longo de sua história, como colónia portuguesa e como país independente. Em cada uma 

das etapas, a imprensa foi participe das dinâmicas sociais vigentes, tendo contribuído 

incisivamente no projecto da angolanidade ainda em construção. Ao longo do percurso 

foram surgindo (e também encerrando) ógrãos de comunicação sociais, quer pelas 

contingências sociopolíticas quer por imperativos económicos e culturais. Mas, a 

missão de informar, formar e entreter continuou. Actualmente, o país conta com uma 

crescente e diversificada oferta de meios de comunicação, viabilizadas pelo processo de 

liberalização do sector e pelas inovações tecnológicas cada vez mais difusas, 

proporcionando novos produtos comunicacionais aos cidadãos. 
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PARTE II 

 

METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
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CAÍTULO IV 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS E CONSTRUÇÃO DA AMOSTRA 

 

O presente capítulo esboça os caminhos percorridos com vista à materialização do 

estudo sobre as práticas mediáticas de jovens universitários angolanos residentes na 

província de Benguela. Apresentam-se as questões, objectivos, perspectivas, bem como 

os principais argumentos de trabalho. Descrevem-se ainda os mecanismos de 

organização e obtenção de dados úteis à pesquisa, a construção da amostra e as 

orientações metodológicas empregues na análise de dados. Comecemos pelos objectivos 

e perspectivas da pesquisa. 

 

1. Problemática, objectivos e perspectivas da pesquisa 

Que usos e consumos dos media fazem os jovens universitários angolanos da 

província de Benguela no seu quotidiano, em função dos seus contextos 

sociodemográficos e académicos? É esta a principal questão a que o presente projecto 

pretende responder. Como se vê, “é uma pergunta explícita respeitante a um tema de 

estudo que se deseja examinar, tendo em vista desenvolver o conhecimento que existe” 

(Fortin, 2009:73). A sua enunciação visa facilitar o trabalho de investigação (Stake, 

2012:33).  

A mesma questão surge, por um lado, da constatação, em Angola, de uma crescente 

difusão, acesso e utilização das tecnologias de comunicação, sobretudo no seio dos 

jovens; e, por outro, pelo diminuto conhecimento científico que se tem dos meandros 

desta realidade social a que aderem cada vez mais pessoas, moldando as suas rotinas 

quotidianas com base nos usos das referidas tecnologias.  

Deste modo, o presente estudo centra-se no binómio jovens universitários/meios de 

comunicação, à luz das inovações e difusão tecnológicas que marcam a sociedade 

actual, também designada de sociedade da informação, sociedade do conhecimento ou 

sociedade em rede (Castells, 1996; Cardoso, 2004). Cingir-nos-emos sobre as práticas 

mediáticas de um grupo localizado de jovens universitários residentes em Benguela e a 
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um conjunto de meios de comunicação (tradicionais – livros, jornais e revistas
28

, rádio 

e televisão – e designados como novos media – computador, telemóvel e Internet). 

Além disto, olhamos também para os consumos culturais, especificamente da 

informação e do entretenimento, bem como aos meios preferenciais dos jovens para a 

concretização dos referidos consumos.  

Trata-se de uma abordagem qualitativa na medida em que procura interpretar a 

relação quotidiana de jovens universitários com os media e aferir os significados que 

atribuem as suas próprias experiências com os referidos meios (Silva e Menezes, 

2001:6, apud, Ferin, 2012:80; Parse, 1996, apud, Fortin, 2009:32). Como refere Flick 

(2009), a relevância dos estudos qualitativos radica na pluralização das esferas da vida, 

cujas narrativas exigem uma limitação em termos locais, temporais e situacionais (p. 20-

21). É um tipo de estudo em que “as teorias são desenvolvidas a partir de estudos 

empíricos. O conhecimento e a prática são estudados enquanto conhecimento e prática 

locais” (Geertz, 1983, apud, Flick, 2009:21). 

Existem vários tipos de estudos qualitativos e a escolha da modalidade a seguir 

depende da natureza do objecto e da estratégia de investigação a ser adoptada pelo 

investigador (Guerra, 2006; Fortin, 2009 e Ferin, 2012). Neste sentido, a fenomenologia 

é a modalidade indutiva que mais se adequa ao nosso objecto de estudo (práticas 

mediáticas do quotidiano juvenil), já que permite “descrever a experiência tal como é 

vivida e relatada pelas pessoas tocadas por um fenómeno preciso” (Fortin, 2009:36). 

 É de realçar que a problemática do trabalho radica principalmente da escassez, em 

Angola, de estudos qualitativos sobre a relação dos cidadãos com os meios de 

comunicação. As poucas referências elaboradas neste domínio são geralmente de 

natureza quantitativa e, na maioria dos casos, têm como foco a cidade de Luanda ou 

uma das zonas/bairros desta. Por outro lado, na sua abordagem exploram muitas vezes 

um tema específico no âmbito do consumo dos media ou a forma como estes se 

posicionam perante alguns assuntos de natureza política, social, económico e cultural do 

País.  

                                                           
28

 Há que ter em conta o carácter híbrido ostentado actualmente um pouco por todos os meios de 

comunicação. No caso dos meios escritos (livros, jornais e revistas), podem apresentar-se em suportes ou 

formatos impressos (media tradicionais) e electrónicos ou digitais (novos media).  
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Como vimos no Capítulo III, algumas referências de estudos de recepção no país 

são as obras «Audiência de Media em Luanda (2002)» e «A Campanha Eleitoral de 

2008 na Imprensa de Luanda (2010)», ambas de autoria do sociólogo angolano Paulo 

de Carvalho, e os estudos anuais sobre os hábitos de consumo dos media e estilo de vida 

dos luandenses
29

 realizados pela empresa Marktest. Além destas, praticamente não 

existem estudos qualitativos sobre usos, consumos, recepção e/ou apropriação dos 

media, quer de abrangência nacional ou provincial (fora de Luanda), ou ainda focados 

num segmento específico da população, na sua relação com um ou distintos meios de 

comunicação. 

 Neste sentido, a exiguidade de conhecimento em torno das práticas mediáticas 

no país é um importante estímulo para a realização deste estudo, focado num segmento 

da juventude angolana: jovens universitários, potenciais responsáveis do país no futuro, 

a vários níveis e sectores (Vera Cruz, 2011). Isto justifica, igualmente, a opção 

investigativa por um estudo de caso, uma vez ser “apropriado quando se dispõe de 

poucos dados sobre o acontecimento ou o fenómeno considerado” (Gauthier, 2000, 

apud, Fortin, 2009:241).  

O estudo de caso, aqui centrado num conjunto de jovens, serve para suprir um 

vazio em termos de conhecimento que se tem sobre as práticas mediáticas juvenis, 

particularmente de jovens que frequentam a universidade. É uma „estratégia pluralista 

de pesquisa‟ que tem “um papel exploratório (no sentido de mapear tendências e 

questões), uma função descritiva (expõem dados e indicadores e cotejam-nos) e 

explanatória (expõem situações únicas e tentam organizar elementos que possam ser 

generalizadas em situações similares)” (Yin, 2001:21-25, apud, Ferin, 2012:81). A sua 

utilidade encerra um valor acrescentado pelo facto de poder “abrir caminho para estudos 

de maior envergadura” (Fortin, 2009:242).    

Na perspectiva de explorar, descrever e explanar as diferentes formas em como os 

jovens que frequentam o ensino superior na província se relacionam com os media, a 

problemática do estudo acarreta igualmente outras questões (Stake, 2012:34) para as 

quais se buscarão respostas, tais como:  

                                                           
29

 Designação atribuída geralmente aos habitantes da província de Luanda.  
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 Qual é o perfil dos jovens que frequentam actualmente o ensino universitário 

na província de Benguela?  

 Quais os media disponíveis no país, em geral, e na província, em particular, a 

que os jovens universitários acedem e usam habitualmente no seu dia-a-dia? 

 De que modos jovens universitários da província de Benguela usam, 

consomem e se apropriam dos media no quotidiano? 

 Como variam os usos e consumos mediáticos em função do sexo, grupo etário, 

localização territorial, práticas religiosas, situação socioeconómica e 

académica dos sujeitos?  

 Qual é a importância ou o significado que os sujeitos conferem às suas 

práticas mediáticas?  

 Até que ponto a frequência universitária se relaciona com a apropriação dos 

media e dos bens culturais pelos jovens em estudo? 

 Que perfis de sujeitos emergem enquanto usuários/consumidores dos 

diferentes meios de comunicação? 

 Estas e outras questões expostas ao longo do texto pressupõem a realização de 

tarefas com vista a explicar de forma plausível o objecto de estudo. De acordo com 

Fortin (2009), depois da enunciação do problema em estudo é importante que se indique 

“de forma clara e límpida qual é o fim que o pesquisador persegue” (p. 160). Para o 

caso em concreto, o objectivo principal é: Explorar os usos e consumos dos media por 

jovens universitários angolanos residentes na província de Benguela, em função dos 

contextos familiar, social e académico dos mesmos.    

 A concretização do objectivo formulado passa pela realização de tarefas 

específicas, tais como: a descrição do perfil de jovens que frequentam o ensino 

universitário; a identificação do actual quadro de oferta e acesso aos meios de 

comunicação no país; a aferição dos usos, consumos e apropriações dos media em 

função das suas características sociodemográficas e académicas dos sujeitos; a 

compreensão do significado ou papel conferido aos media; e o estabelecimento de perfis 

dos intervenientes enquanto usuários e consumidores dos meios de comunicação.  
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O trabalho envolve ainda um olhar sobre os factores físicos, económicos, sociais e 

culturais que intervêm nas escolhas e práticas mediáticas dos jovens universitários da 

província, bem como a caracterização de alguns meios, canais, programas ou conteúdos 

de comunicação mais referenciados pelos respondentes. A prossecução dos objectivos 

indicados parte, principalmente, dos seguintes argumentos ou pressupostos: 

Argumento 1 – Regista-se uma crescente apropriação dos media pela juventude 

angolana, em geral, e jovens universitários da província de Benguela, em particular, 

como resultado da crescente profusão das TIC, no quadro da globalização e da 

emergência da Sociedade da Informação em Angola.  

Argumento 2 – Os media estão cada vez mais introduzidos no quotidiano dos 

jovens universitários da província de Benguela, condicionando as suas práticas pessoais, 

académicas e laborais. O uso dos mesmos se diversifica conforme a heterogeneidade 

dos sujeitos, revelando-se como um recurso fundamental de informação, identidade 

individual e colectiva, interacção social e entretenimento. 

Argumento 3 – Actualmente, assiste-se a uma relação estreita dos jovens 

universitários com os media, com maior incidência do telemóvel, computador e 

Internet, através dos quais elaboram trabalhos académicos, acedem a informações 

científicas, pedagógicas e demais actualidades úteis ao desempenho escolar e afirmação 

social, bem como interagem com os pares, familiares e outras entidades nas plataformas 

virtuais. Assim, independentemente de outras aplicações, as tecnologias móveis de 

comunicação tendem a ser os principais recursos de aquisição de conhecimentos para os 

jovens. 

 Na qualidade de investigação qualitativa procura-se a compreensão de 

problemas, análise de comportamento, atitudes e valores (Sousa & Baptista, 2011:56), 

numa perspectiva holístico-indutiva, em que se privilegia a interpretação e descrição das 

práticas mediáticas a partir das mensagens enunciadas pelos próprios sujeitos. Como um 

estudo de caso, compreende a "exploração de um único fenómeno, limitado no tempo e 

na acção, onde o investigador recolhe informação detalhada" (Sousa & Baptista, 

2011:64).  

Epistemologicamente, o objecto do presente estudo é interpretado com base em 

teorias sociológicas e comunicacionais (Thompson, 1998; McQuail, 2003; Cardoso & 
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Castells, 2006), da apropriação social das tecnologias da comunicação (Silverstone & 

Hirsch, 1996; Lopes, 2010; Deuze, 2012, Couldry, 2012) e outros constructos sobre a 

relação dos media com a sociedade. Trata-se de um corpus fundamentado na forma 

profunda em como os actores sociais, neste caso os jovens, se apropriam dos meios de 

comunicação e do papel que estes desempenham no desenvolvimento dos processos 

quotidianos dos mesmos.  

 

 

2. População e construção da amostra 

“A população é o conjunto de todos os elementos que apresenta uma ou mais 

características em comum. A amostra é parte dessa população. A amostragem é o 

processo para a obtenção de uma amostra” (Costa & Costa, 2011:43). Em relação a 

estes conceitos, Fortin (2009) considera que existe uma «população alvo», uma 

«população acessível» e uma «amostra», todas elas interligadas. O primeiro conceito 

refere-se ao conjunto mais amplo de pessoas a que o estudo se destina, o segundo à 

parte da população alvo susceptível de ser acedida e, o último, à porção mais restrita da 

população sobre a qual recai directamente o estudo (p. 313).  

Com base nestes postulados, consignamos como universo alvo do presente estudo 

todos os jovens (dos 18 aos 35 anos de idade) que frequentam o ensino superior em 

Angola, sendo que os jovens universitários residentes na província de Benguela 

constituem a população acessível do presente trabalho.  

A amostra foi construída conforme a natureza e objectivos do estudo e teve como 

principal critério de amostragem a representatividade. Não se trata de uma 

representatividade estatística, mas de uma representatividade social. Segundo Guerra 

(2006), “na análise compreensiva não é a definição de uma imensidade de sujeitos 

estatisticamente «representativos», mas sim uma pequena dimensão de sujeitos 

«socialmente significativos» reportando a diversidade das culturas, opiniões, 

expectativas e à unidade do género humano” (p. 20).  

Com base nesta perspectiva, a escolha dos elementos constitutivos da amostra fez-se 

com base nos princípios da diversidade e da saturação. A diversidade tem que ver com 

o pressuposto da heterogeneidade dos sujeitos ou dos fenómenos a estudar (Guerra, 
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2006:40). No entanto, tratou-se uma «diversidade interna», já que, em termos globais, a 

análise incidiu sobre um segmento social específico, cuja característica geral é a 

frequência universitária e a localização etária no intervalo dos 18 aos 35 anos. É assim 

que se procurou a heterogeneidade dos entrevistados com base no intervalo etário 

considerado, género, localização territorial, agregados familiares, situação ocupacional, 

estatuto socioeconómico, práticas religiosas, instituições de ensino superior, áreas de 

formação e níveis de escolaridade. 

O princípio da saturação foi determinante sobretudo para a fixação do tamanho da 

amostra. Sabe-se que o tamanho da amostra, “nos estudos qualitativos, tem um efeito 

sobre a credibilidade e a qualidade da análise dos testemunhos” (Norwood, 2000, apud, 

Fortin, 2009:327). Porém, não há um número taxativo de indivíduos a entrevistar para 

que, neste tipo de estudos, os resultados sejam considerados (ou não) cientificamente 

credíveis. A orientação dos autores diversos encaminha-se para posições moderadas dos 

pesquisadores. Por isso, fala-se de fixação de amostras de “pequeno tamanho” (Fortin, 

2009:327), não “muito mais do que umas dezenas de pessoas” (Quivy & Campenhoudt, 

2008:163), “30 ou 40 entrevistas” ou “50 ou 60 entrevistas” (Guerra, 2006:46-47) no 

máximo, entre outras considerações.  

Neste quadro de falta de unanimidade, Isabel Guerra (2006) asseverou que a 

quantidade de entrevistas a realizar-se deve depender “do estádio de conhecimento do 

objecto, do estatuto da pesquisa (exploratória, analítica, etc.), do tipo de definição do 

universo em análise, e dos recursos disponíveis para o investigador” (Guerra, 2006:47-

48). Na sequência disto, a autora chama ainda a atenção sobre as dificuldades de um 

único pesquisador “em trabalhar mais de 30 entrevistas em profundidade”, visto que em 

parte considerável das pesquisas “o trabalho em equipa permite trabalhar até 50 

entrevistas” (Guerra, 2006:48). 

Concordando com a perspectiva da autora, procurou-se definir uma amostra de 

acordo os objectivos do estudo, assegurando uma diversificação possível de perfis de tal 

forma que, por um lado, na amostra estivessem razoavelmente reflectidas as 

características essenciais da população alvo e, por outro, se alcançasse a saturação.  

O princípio da saturação foi observado sobretudo na definição do tamanho da 

amostra. O mesmo é definido como “fenómeno pelo qual, depois de um certo número 
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de entrevistas, o investigador – ou a equipa – têm a noção de nada recolher de novo 

quanto ao objecto da pesquisa” (Guerra, 2006:42). Também designada por redundância, 

é descrito nos seguintes termos por Quivy e Campenhoudt (2008): “Se o investigador 

procurar diversificar sistematicamente os perfis, chegará forçosamente o momento em 

que já não conseguirá encontrar novos casos francamente diferentes dos que já 

encontrou e em que o rendimento marginal de cada entrevista suplementar decrescerá 

rapidamente” (p. 163) 

Com base nos critérios de diversidade e de saturação atrás descritos, construiu-se 

uma amostra teoricamente sustentada na literatura mais significante sobre a relação dos 

media com a sociedade na actualidade e em critérios sociodemográficos como idade, 

sexo, curso e instituição frequentados. Foi uma construção materializada ao longo do 

processo de recolha de dados empíricos. O desafio culminou na selecção de 44 

informantes matriculados nas 10 instituições universitárias implantadas na província, 

sendo cinco públicas tuteladas pela Universidade Katyavala Bwila (UKB) e cinco 

institutos superiores politécnicos privados
30

. O número de participantes foi igual entre 

os sectores público e privado de ensino superior. Igual procedimento foi observado em 

relação ao género.  

Na UKB conversou-se com quatro informantes, em cada uma das faculdades (de 

Direito, Economia e Medicina), e cinco em cada um dos institutos superiores (de 

Ciências da Educação e Politécnico). Igual procedimento foi adoptado no sector privado 

(quatro entrevistados, respectivamente, nos institutos superiores politécnicos de 

Benguela, Católico e Maravilha, e cinco elementos nos institutos Jean Piaget e Lusíada, 

respectivamente).  

Em relação aos cursos e anos escolares, também se buscou a maior diversidade 

possível, excepto em situações que tal não era realizável, como é o caso das instituições 

de ensino com apenas um curso ou especialidade (ex. Faculdade de Medicina da UKB). 

Neste caso, a diversidade foi ditada pela diferença de anos ou níveis de escolaridade 

frequentados pelos sujeitos. Conforme ilustra a Tabela 6, falou-se com 44 jovens 

espalhados por 23 cursos diferentes, agrupados em cinco áreas de formação (Ciências 

                                                           
30 Como foi destacado no Capítulo III, a Universidade Katyavala Bwila (UKB) controla o Instituto Superior de Ciências da 

Educação de Benguela (ISCEDB), Faculdade de Direito (FD), Faculdade de Economia (FE), Faculdade de Medicina (FM) e o 

Instituto Superior Politécnico (ISP). O sector privado é constituído pelo Instituto Superior Politécnico de Benguela (ISPB), Instituto 

Superior Politécnico Jean Piaget (ISPJP), Instituto Superior Politécnico Lusíada (ISPL), Instituto Superior Politécnico Católico de 

Benguela (ISPOCAB) e Instituto Superior Politécnico Maravilha (ISPM). 



 
 

97 

 

da Educação e Humanidades, Ciências Jurídico-Sociais, Ciências Económicas e 

Empresariais, Ciências Médicas e Engenharia e Tecnologia) e, ao mesmo tempo, 

matriculados no primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de escolaridade.    

 Tabela 6 – Sujeitos da amostra por áreas de formação 

Áreas disciplinares Cursos 

Entrevistados 

Total M F 

 

Ciências da Educação e 

Humanidades 

Educação Especial 1 0 1 

Ensino da Língua Francesa 0 1 1 

Ensino das Línguas Portuguesa e Umbundu 0 1 1 

Ensino de Pedagogia 2 1 3 

Ensino de Psicologia 1 1 2 

Ciências da Educação 0 1 1 

Psicologia 1 1 2 

Sub-total 5 6 11 

Ciências Jurídico-Sociais Direito 3 4 7 

Relações internacionais 0 1 1 

Sub-total 3 5 8 

 

Ciências Económicas e 

Empresariais 

Contabilidade e Gestão 0 2 2 

Contabilidade e Auditoria 0 1 1 

Ciências Empresariais 0 1 1 

Economia 0 1 1 

Gestão e Administração de Empresas 2 0 2 

Gestão de empresas 2 0 2 

Gestão de Recursos Humanos 1 1 2 

Sub-total 5 6 11 

Ciências Médicas Medicina geral 2 2 4 

Sub-total 2 2 4 

 

Engenharia e Tecnologia 

Ciências da computação 1 1 2 

Engenharia Electrónica 0 1 1 

Engenharia industrial 1 0 1 

Engenharia informática 2 0 2 

Engenharia Mecânica 2 1 3 

Refinação de Petróleo 1 0 1 

Sub-total 7 3 10 

(5 áreas) Total 22 22 44 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do estudo 

 Como se pode ver, as áreas de Ciências da Educação e Humanidades, bem como 

das Ciências Económicas e Empresarias acolhem metade da amostra, fraccionada por 

igual número de sujeitos. A Engenharia e Tecnologia e as Ciências Jurídico-Sociais 

acolhem 10 e oito elementos, respectivamente, enquanto as Ciências Médicas são 

representados por quatro informantes. Em termos de níveis de escolaridade, o segundo e 

terceiro anos de ensino são representados por 11 informantes, cada um, enquanto o 

primeiro e o quarto contam com 10 e 12 sujeitos, respectivamente.  

As tabelas 7 e 8 apresentam as listas dos 44 sujeitos distribuídos em função das suas 

características sociodemográficas e académicas. Quer pela abordagem das entrevistas 

quer pelo desempenho das respostas, procurou-se a exaustão para que os resultados 

fossem suficientes e credíveis.   
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Tabela 7 – Quadro sintético de caracterização dos sujeitos da pesquisa – Masculino  

Sujeito* Idade Irmãos Agreg.  

familiar 

Localidade 

residência 

Zona 

residência 

Estabelecimen

to de ensino 

Curso Frequentado Ano 

Escolar 

Situação 

Ocupacional 

Prática 

Religiosa 

Abelardo 24 06 pax 14 pax Lobito Suburbana ISCEDB-UKB Educação Especial 4º Só estuda Católica 

Amândio 26 08 pax 07 pax Lobito Suburbana ISPB Eng. Informática 4º Estuda e trabalha Protestante 

Amarildo 22 02 pax 06 pax Benguela Suburbana FD-UKB Direito 3º Só estuda Protestante 

Américo 23 05 pax 10 pax Lobito Suburbana ISPOCAB Eng. Industrial 3º Estuda e trabalha Não frequenta 

Antonico 22 10 pax 20 pax Benguela Suburbana ISCEDB-UKB Ensino da Pedagogia 3º Estuda e trabalha Católica 

Aristófanes 25 09 pax 04 pax Benguela Urbana ISPL-UKB Eng. Mecânica 2º Só estuda Não frequenta 

Bartolomeu 23 07 pax 11 pax Benguela Suburbana FD-UKB Direito 2º Só estuda Não frequenta 

Cambovo 24 04 pax 01 pax Catumbela Urbana ISPLB Gestão de Empresas 3º Estuda e trabalha Não frequenta 

Carlos 24 09 pax 15 pax Catumbela Suburbana ISPLB  Eng. Informática 4º  Estuda e trabalha Católica 

Claudino 23 03 pax 01 pax Benguela Suburbana FE-UKB Gest. Adm. Empresas 2º Estuda e trabalha Protestante 

Domingos 20 03 pax 06 pax Lobito Suburbana ISPJPB Refinação de Petróleo 2º Só estuda Católica 

Dominiano 23 09 pax 06 pax Benguela Suburbana FM-UKB Medicina Geral 3º Só estuda Protestante 

Dumbo 23 05 pax 06 pax Lobito Suburbana FM-UKB Medicina Geral 2º Estuda e trabalha Não frequenta 

Evangelista 23 02 pax 05 pax Lobito Suburbana ISPMB  Ensino da Psicologia 1º Estuda e trabalha Católica 

Maurício 22 06 pax 05 pax Lobito Suburbana ISPLB Gestão de Empresas 2º Só estuda Católica 

Sardinha 28 06 pax 10 pax Catumbela Suburbana ISPB Gestão Rec. Humanos 3º Estuda e trabalha Católica 

Tadeu 22 10 pax 08 pax Catumbela Suburbana ISPJPB Psicologia 3º Só estuda Católica 

Tchingue 30 07 pax 04 pax Lobito Suburbana FE-UKB Gest. Adm. Empresas 3º Estuda e trabalha Protestante 

Tchitumba 22 10 pax 08 pax Benguela Suburbana ISPL-UKB Ciências Computação 3º Estuda e trabalha Católica 

Tomás 20 05 pax 07 pax Benguela Suburbana ISPL-UKB Eng. Mecânica 1º Só estuda Não frequenta 

Ukwessunga 22 11 pax 02 pax Benguela Suburbana ISPMB Ensino da Pedagogia 2º Só estuda Protestante 

Veríssimo 28 09 pax 03 pax Lobito Suburbana ISPOCAB Direito 4º Estuda e trabalha Católica 

  * Nomes fictícios. 
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Tabela 8 – Quadro sintético de caracterização dos sujeitos da pesquisa – Feminino  

Sujeitos* Idade Irmãos Agreg. 

familiar 

Local 

residência 

Zona 

residência 

Escola Curso Frequentado Ano 

Escolar 

Situação 

Ocupacional 

Prática 

Religiosa 

Anastácia 22 06 pax 10 pax Benguela Suburbana ISPL-UKB  Ciênc. Computação  4º Só estuda Protestante 

Bimbi 28 05 pax 08 pax Lobito Suburbana ISPJPB Ens. Port/Umbundo 4º Só estuda Católica 

Cassinda 26 05 pax 12 pax Benguela Suburbana FD-UKB Direito 1º Estuda e trabalha Protestante 

Catarina 29 04 pax 08 pax Lobito Suburbana FM-UKB Medicina Geral 4º Só estuda Católica 

Cláudia 21 04 pax 07 pax Benguela Suburbana ISPMB Direito 3º Só estuda Protestante 

Dorivalda 22 03 pax 07 pax Lobito Urbana ISPMB Ciênc. Empresariais 4º Só estuda Católica 

Fátima 20 11 pax 08 pax Benguela Suburbana ISCEDB-UKB Ensino da Psicologia 1º Só estuda Católica 

Fernanda 21 07 pax 04 pax Lobito Urbana FM-UKB Medicina Geral 1º Só estuda Católica 

Isabel 34 05 pax 06 pax Benguela Suburbana FD-UKB Direito 4º Estuda e trabalha Protestante 

Ivódia 20 09 pax 07 pax Benguela Urbana ISPOCAB Contabilid. e Gestão 2º Só estuda Protestante 

Jamba 21 07 pax 08 pax Benguela Suburbana ISPJPB Direito 3º Só estuda Católica 

Jinga 20 07 pax 03 pax Lobito Urbana ISPL-UKB  Eng. Mecânica  2º Só estuda Não frequenta 

Josefina 31 04 pax 06 pax Lobito Suburbana FE-UKB Contabilid./Auditoria 4º Estuda e trabalha Católica 

Kutala 24 05 pax 09 pax Benguela Urbana ISPLB Rel. Internacionais 1º Estuda e trabalha Não frequenta 

Lucrécia 31 06 pax 02 pax Lobito Suburbana ISCED-UKB  Pedagogia 4º Estuda e trabalha Não frequenta 

Lussati 20 09 pax 05 pax Benguela Urbana ISPJPB  Psicologia 1º Só estuda Protestante 

Luzia 20 05 pax 06 pax Lobito Suburbana ISPB Gest. Rec. Humanos 2º Só estuda Católica 

Marta 21 05 pax 09 pax Lobito Suburbana ISPB Eng. Electrónica 1º Só estuda Católica 

Mazunina 22 00 pax 06 pax Benguela Suburbana ISPOCAB  Cienc. Educação  1º Só estuda Protestante 

Natália 25 08 pax 05 pax Benguela Suburbana ISCEDB-UKB Ens.Ling. Francesa 2º Estuda e trabalha Não frequenta 

Ngueve 20 08 pax 03 pax Benguela Urbana FE-UKB Economia 1º Só estuda Protestante 

Yanilsa 30 03 pax 03 pax Catumbela Urbana ISPLB Contab./Gestão 4º Estuda e trabalha Não frequenta 

 * Nomes fictícios  
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A tudo isto deve-se acrescentar que a determinação do local para a colheita de dados 

bem como o contacto com os informantes foram facilitados pela relativa familiaridade 

do autor deste estudo com o meio social e pela proximidade e acessibilidade dos pontos 

de contactos, uma vez ser a província em que o mesmo reside e exerce habitualmente a 

sua profissão. A importância estratégica da província de Benguela no contexto nacional 

pesou igualmente sobre a decisão de escolha, já que é o segundo pólo de 

desenvolvimento socioeconómico (depois de Luanda, a capital) e sede da II Região 

Académica do país.  

 

3. Métodos de recolha de dados 

 Conforme ficou expresso no item anterior, a presente investigação privilegia 

uma abordagem interpretativa. É um estudo de caso, pois se apresenta 

metodologicamente como "um estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem 

definida, um caso, que é único, específico, diferente e complexo" (Sousa & Baptista, 

2011:64). A sua efectivação passa por uma combinação de métodos e de técnicas de 

investigação, tanto na fase da recolha quanto na fase do processamento de dados.  

De acordo com Fortin (2009) “a escolha do método varia segundo a orientação ou a 

preferência pessoal do investigador” (p. 39). Nesta perspectiva, optou-se pela utilização, 

na fase de recolha de dados, de métodos de pesquisa bibliográfica e de entrevista semi-

estruturada, e na fase de processamento de dados, a análise de conteúdo. 

 Pesquisa bibliográfica 

Esta pesquisa apoia-se em dados obtidos a partir de obras escritas, editadas em 

formatos impresso ou electrónicos, disponíveis em livrarias, bibliotecas e demais 

plataformas físicas ou virtuais. Também designado de pesquisa de informação, é um 

método de investigação que "trata do levantamento de toda a bibliografia já publicada, 

em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita" (Carvalho, 

2009:118).  

Este método permitiu que entrássemos em contacto com a literatura fundamental em 

torno das temáticas desenvolvidas ao longo da pesquisa, bem como um conjunto de 
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documentos, tais como legislações, relatórios, estatísticas, informações periódicas e 

outros, em formatos impressos ou electrónicos, para a prossecução do objecto de estudo. 

Utiliza-se fundamentalmente a literatura escrita em língua portuguesa, por nos 

sentirmos mais à vontade em termos de interpretação, embora surjam esporadicamente 

ao longo do texto alguns excertos ou referências extraídos de material em línguas 

inglesa e espanhola. 

 Entrevista semi-estruturada 

A entrevista é um método de recolha de dados que "consiste em conversas orais, 

individuais ou de grupos, com várias pessoas cuidadosamente seleccionadas, cujo grau 

de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspectiva dos objectivos da 

recolha de informações" (Ketele, 1999:18). Afigura-se como “principal método de 

colheita de dados nas investigações qualitativas” (Fortin, 2009:375), razão pela qual 

constituiu o instrumento básico de contacto directo com os respondentes.  

Entre várias modalidades, optamos pela entrevista individual (semi-estruturada), 

não apenas por ser a mais utilizada em investigação social (Quivy & Campenhoudt, 

2008:192), mas também por considerá-la mais ajustada ao objecto de estudo. Também 

designada de entrevista semi-directiva ou semi-dirigida, afigura-se como método 

privilegiado quando se quer “compreender a significação de um acontecimento ou de 

um fenómeno vividos pelos participantes” (Fortin, 2009:376-377), devido a riqueza de 

informações e elementos reflexivos que pode proporcionar (Quivy & Campenhoudt, 

2008:191-192). É um tipo de entrevista que permite analisar o “sentido que os actores 

dão às suas próprias práticas e aos acontecimentos com os quais se vêem confrontados” 

(Quivy & Campenhoudt, 2008:193). Com base nestes pressupostos, seleccionou-se os 

informantes à luz de critérios predefinidos que, em ambientes dialogais propícios, 

revelaram histórias de vida interessantes (incluindo suas experiências e vivências 

quotidianas com os media).  

 Construção do instrumento de recolha de dados 

O diálogo com os informantes realiza-se com base num guião de entrevista já 

testado e implementado em estudos anteriores, como é o caso do Projecto de Inclusão 

Digital e Participação (UTAustin-Portugal/CD/0016/2008), de que dão conta Cristina 
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Ponte e José Simões (2012). Como temos vindo a enunciar, o principal propósito da 

pesquisa prende-se com a exploração e compreensão das práticas mediáticas dos jovens 

universitários de Benguela. Para este efeito, o Guião para a entrevista sobre a vida 

pessoal e meios de comunicação
31

 revelou-se um instrumento fundamental de pesquisa 

e ajustado aos fins traçados.  

É um guião originalmente estruturado em três partes, sete temas e cerca de 70 itens 

de questões. Para o presente estudo, o mesmo foi adoptado na totalidade, com ligeiras 

alterações de forma e ajustamento de alguns conteúdos. Assim, o «novo Guião de 

Entrevista» comporta apenas duas partes com os seus respectivos temas e itens de 

questões (Anexo I).  

Tal como no guião original, a Primeira Parte contem perguntas em torno de quatro 

temas principais, designadamente: Origem e caracterização da família; Mobilidade 

familiar; Ocupação e escolaridade dos membros da família: trajectória pessoal e 

influência familiar; e Práticas e experiências pessoais e familiares. Por sua vez, a 

Segunda Parte abarca questões em torno de três temas, tais como: História pessoal com 

os media; Usos actuais dos meios de comunicação; e Meios favoritos para a informação 

e entretenimento.  

Deste modo, e acordo com os autores (Ponte & Simões, 2012), a primeira parte da 

entrevista aborda questões centradas em aspectos sociodemográficos, tais como a 

imigração, viagens e história; educação e história familiar; estatuto socioeconómico, 

situação laboral e história; etnicidade, tradições e herança familiar, identidade e redes 

sociais; enquanto a segunda parte, na nossa óptica, está centrada em questões resumidas 

nos usos e consumos dos media (tradicionais e novos) pelos sujeitos, na infância e na 

actualidade. 

As ligeiras alterações na estrutura do modelo de entrevista original resultaram das 

entrevistas exploratórias que precederam a aplicação do actual instrumento, realizadas 

em Julho de 2014. As entrevistas realizadas a seis jovens universitários dos cursos de 

Ciências da Educação e Psicologia Jurídica, matriculados em distintos níveis de ensino 

dos institutos superiores de Ciências da Educação de Benguela e Politécnico Maravilha 

de Benguela, serviram para testar o guião anterior, reordenar e ajustar ligeiramente 
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algumas questões (por exclusão ou inclusão) ao actual objecto de estudo. De igual 

modo, permitiu identificar alguns aspectos posteriormente maximizados aquando da 

efectiva aplicação do instrumento.   

 Papel das entrevistas exploratórias 

As entrevistas exploratórias proporcionaram, entre vários aspectos destacados no 

parágrafo anterior, a construção de uma Grelha de Análise (Anexo II) na qual se 

definiram, efectivamente, as principais variáveis e dimensões, bem como os media e 

práticas mediáticas a serem estudadas. Os aspectos comuns e singulares revelados pelos 

interlocutores representaram linhas estruturais que foram posteriormente exploradas 

para a compreensão das práticas mediáticas dos jovens universitários da província de 

Benguela.  

Por exemplo, o estudo exploratório revelou que, em diferentes graus e formas, a 

idade, género, origem social e religiosidade adquirida no seu familiar tinham influência 

na trajectória de vida dos jovens e, de algum modo, interferiam nos consumos 

mediáticos quotidianos. O meio familiar e social, a localização territorial, bem como a 

situação ocupacional dos indivíduos também influenciavam nos usos dos media. Além 

disso, o facto de frequentarem a universidade revelou-se como um dos estímulos para o 

acesso, uso e apropriação das novas tecnologias de informação e comunicação, 

convertendo-se em importantes ferramentas de pesquisa académica e desempenho 

escolar.  

É pertinente salientar que apesar de a televisão, o telemóvel e a Internet se terem 

revelado como meios de comunicação mais comuns do grupo, a dedicação à pesquisa ou 

leitura de conteúdos académicos teve reservado um lugar particular no quotidiano dos 

sujeitos. Na altura, a posse de computador conectado à Internet revelou-se um 

imperativo quando se ingressava ou frequentava a universidade, para quase todos os 

sujeitos, através do qual dedicavam largas horas de pesquisas académicas.  

Como veremos nos próximos capítulos, os resultados do estudo exploratório foram 

confirmados quase na totalidade pelos dados produzidos aquando da efectiva recolha de 

dados. 
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 Realização da entrevista semi-estruturada 

A efectiva colheita de dados teve lugar nos meses de Outubro e Novembro de 2015, 

e Janeiro de 2016, na província de Benguela (Angola), especificamente nas sedes 

municipais de Benguela, Lobito e Catumbela. A mesma foi precedida de contactos 

prévios com os jovens universitários espalhados pelas instituições de ensino já 

mencionadas. Pautou-se pela abordagem informal com os entrevistados, ao longo dos 

períodos normais de aulas, aproveitando sobretudo as horas de intervalo, nos pátios, 

corredores, cantinas, jardins e outros espaços de lazer dos recintos escolares. Na fala 

com os mesmos, apresentou-se os objectivos do estudo, o tempo provável de duração da 

entrevista, solicitou-se a colaboração e, ao mesmo tempo, assegurou-se o anonimato dos 

participantes.  

Em caso de aceitação, marcou-se a data, horário e local da realização da entrevista, 

conforme a vontade e disponibilidade do informante. A preferência do sujeito foi tida 

em conta, uma vez que se pretendeu encontrar um ambiente em que o mesmo se sentisse 

livre para levar a cabo um diálogo cordial, descontraído e produtivo que maximizasse a 

expressividade e fluidez na conversa.    

Qualquer dia da semana, incluindo sábados e domingos, e períodos do dia (manhã, 

tarde e noite), serviu para a colheita de informações, conforme a concordância entre o 

entrevistado e o entrevistador. Em termos de locais, a entrevista ocorreu tanto nos 

estabelecimentos de ensino (locais de lazer e de descanso dos alunos), como em casa 

dos sujeitos, alguns recintos ou zonas calmas das localidades em que vivem os sujeitos 

(jardins, locais à beira-mar, restaurante), residência, gabinete de trabalho ou interior da 

viatura do investigador.  

Optou-se por entrevistas individuais, conforme os temas constantes do guião de 

entrevista atrás referenciado. As conversas foram gravadas com um smartphone e a 

duração de cada entrevista variou entre 60 e 120 minutos, conforme a desenvoltura do 

sujeito ou fluidez da conversa. Numa exposição semi-dirigida pelo investigador, cada 

um dos entrevistados exprimiu-se livremente, maximizado a produção de dados que 

mais tarde foram transcritos em texto e submetidos à análise de conteúdo por temas.  
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4. Análise do corpus 

Quivy e Campenhoudt (2008) referem que “o método das entrevistas está 

sempre associado a um método de análise de conteúdo” (p. 195). Para estes autores, a 

complementaridade entre ambos métodos permite "efectuar um trabalho de investigação 

aprofundado, que, quando conduzido com a lucidez e as precauções necessárias, 

apresenta um grau de validade satisfatório" (Idem, p. 200). Em concordância com esta 

perspectiva, elegemos a análise de conteúdo como método privilegiado para o 

processamento do material empírico.  

Bardin (2008[1977]), define a análise de conteúdo como "um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens" (p. 44). Para que a análise 

de conteúdo tenha lugar é importante que se defina um corpus. De acordo com Cunha 

(2012), o corpus é “um conjunto de documentos/materiais/textos, sobre o qual incida a 

análise”, susceptível de ser delineado “tendo em conta um tema ou temas, questões de 

periodicidade e volume, mas sobretudo a representatividade do material seleccionado” 

(Cunha, 2012:83).  

Para o nosso caso, o corpus é constituído por 44 textos resultantes das 

transcrições de entrevistas concedidas pelos sujeitos da amostra. Em termos 

procedimentais, privilegiou-se a busca de significados nas mensagens expressas, mais 

do que a simples frequência dos factos relatados nas entrevistas e histórias de vida dos 

sujeitos. O tratamento do material apoia-se em reflexões constantes da “proposta de 

trabalho ao nível da análise de conteúdo que não utiliza programas informáticos” 

(Guerra, 2006:12), na obra Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo, de Isabel 

Guerra. 

 De facto, realiza-se uma análise de conteúdo por temas que, conforme a 

descrição da autora, implicou a observação de uma série de operações inscritas em cada 

um dos seguintes passos: transcrição textual, leitura do material transcrito, redução do 
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conteúdo e elaboração de sínteses (sinopses), descrição e interpretação da informação
32

. 

Aqui, importa sublinhar, procurou-se buscar um sentido social latente aos factos 

narrados e aos contextos de produção das narrações.   

O tratamento do material procurou ainda ir ao encontro das três funções das 

entrevistas defendidas por Bertaux (1997), citado por Guerra (2006), designadamente 

“exploratórias, analíticas e verificativas e de expressão na fase de síntese” (p. 33-34). 

Mais do que a função analítica consubstanciada no estabelecimento de uma “teoria 

interpretativa geral, isto é, que ultrapasse o contexto particular” da realização da 

pesquisa, em distintos momentos da análise de conteúdo, avançaram-se “interpretações 

hipotéticas” para uma possível generalização em estudos futuros, e fez-se “passar a 

mensagem utilizando extractos significativos das entrevistas” com vista a dar voz aos 

protagonistas e confirmar as ilações feitas a partir das experiências e vivências 

relatadas.    

A par disso, fez-se igualmente recurso a tabelas e figuras (gráficos, esquemas e 

mapas), construídos a partir dos processadores de cálculos, Microsoft Office Excel, e de 

textos, Microsoft Office Word, com vista a ilustrar e simplificar alguns dados e/ou 

aspectos textuais, facilitando deste modo a compreensão dos enunciados. Sublinha-se 

que tal recurso a tabelas, figuras e números, ao longo da análise do corpus, deve ser 

percebido apenas como forma de sintetização e ilustração (não mais do que isso), sem 

prejuízo do carácter predominantemente qualitativo da abordagem, com vista a tornar 

mais claros e susceptíveis de tipificação os relatos dos informantes.   

É importante assinalar que, em estudos de caso, muitos autores consideram que 

os resultados alcançados são pouco sólidos para serem generalizados a outras 

populações ou situações (Stake, 2012:23). Neste caso, o valor científico do estudo 

reside no “carácter profundo da análise, das múltiplas observações a que dá lugar e dos 

comportamentos-tipo, que permite isolar” (Fortin, 2009:242). Como refere Stake (2012) 

o que se pretende aqui “não é necessariamente mapear e conquistar o mundo, mas sim 

sofisticar a sua contemplação” (p. 58). Esta sofisticação da contemplação do mundo, 

consubstanciada na “construção interpretativa da realidade passa frequentemente, na 
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 Cada um dos passos comporta um conjunto de procedimentos expostos de uma forma clara, e com 

exemplos concretos, na Proposta de análise de entrevistas aprofundadas e histórias de vida de Isabel 

Guerra (2006:68-86). No nosso caso, não foi preciso seguir a fio todos os trâmites da proposta. Foi útil 

essencialmente do fio condutor delineado para se chegar aos objectivos preconizados para o estudo.  
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análise compreensiva, pela construção de ideais-tipo que mais não são do que 

organizações simplificadas resultantes da observação sistemática do real” (Guerra, 

2006:85).  

Considerando todos os aspectos destacados, e por forma a termos bases claras 

para o tratamento dos enuciados dos sujeitos construímos uma Grelha de Análise 

(Anexo II), onde estão reflectidas as principais variáveis e dimensões tidas em conta na 

interpretação dos dados.  

No presente estudo, é sobretudo a partir da compreensão das normas subjectivas 

que regem a acção comunicativa dos sujeitos e os mecanismos interactivos dali 

resultantes, que se pretende construir, em último caso, os perfis-tipo de jovens 

universitários enquanto usuários/consumidores dos media, como veremos nos próximos 

capítulos. 
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CAPÍTULO V 

PERCURSOS DE VIDA DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS DE BENGUELA 

 

 Este capítulo caracteriza os sujeitos com base nas suas próprias vivências e 

experiências de vida. A abordagem abrange as trajectórias de vida dos jovens 

universitários, desde a infância à juventude. Através dos seus relatos esboça-se um 

conjunto de elementos sociodemográficos ligados aos seus percursos como indivíduos e 

alunos (Anexo III). Da infância à juventude, do interior ao litoral, da urbe ao subúrbio, 

da guerra à paz, da escola primária à universidade, das ciências sociais à engenharia, 

entre outros aspectos, mapeia-se os percursos dos jovens em distintas secções deste 

capítulo, de forma a encontrar-se um perfil aproximado do jovem universitário de 

Benguela.  

  

1. Da infância à juventude: trajectórias de vida dos jovens 

 Na urbe e no subúrbio: vivências cruzadas, múltiplas infâncias 

Muitos dos sujeitos deste estudo nasceram e cresceram nos municípios de 

Benguela, Lobito, Balombo e Catumbela. Outros passaram a sua infância e adolescência 

noutras localidades do país, designadamente nas províncias de Huambo, Luanda, Uíge, 

Cabinda, Lunda-Norte e Namibe. A maioria nasceu em zonas suburbanas e continua a 

viver lá até hoje. As suas infâncias foram vividas das mais variadas formas, apesar de 

pertencerem a uma geração cujas datas de nascimento localizam-se entre os anos de 

1980 e 1998. Um ambiente típico de bairro revive na memória de rapazes e raparigas, 

cujas brincadeiras de infância, invariavelmente, eram consoantes as condições do meio 

que os rodeiava e ao contexto socioeconómico das famílias.  

Para a nossa análise, sintetizamos cinco categorias de localidades, 

designadamente Benguela, Catumbela, Lobito, Balombo e Outras. (Gráfico 3). A última 

categoria inclui os indivíduos cujas infâncias e adolescências tiveram lugar noutras 

localidades do país atrás apontadas.  
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Gráfico 3 – Sujeitos por localização territorial na infância e adolescência (%) 

 

Do gráfico acima exposto, observa-se que Benguela e Lobito acolheram dois 

terços dos sujeitos, na infância e adolescência, enquanto 16% passaram esta fase de vida 

noutros pontos do país. A maioria dos sujeitos viveu em zonas suburbanas, sendo que 

apenas perto de um terço viveu na urbe, maioritariamente do sexo feminino.  

 A localização territorial dos sujeitos, tanto na infância como na juventude, 

encerra um conjunto de valores entranhados na sua personalidade actual. Tanto a 

«cidade» como o «bairro» encerram factos eternizados na memória de cada indivíduo.  

Para a maioria residente no subúrbio, este representa o simbolismo 

transcendental que legitima a sua existência na sociedade. Américo (23 anos), por 

exemplo, exprime com orgulho: "Eu vivo aqui desde que eu nasci, eu nunca mudei de 

residência". No mesmo diapasão, Anastácia, de 22 anos, refere que a sua zona "é um 

bairro calmo, estou já familiarizada por ter nascido e passar quase toda a minha vida 

lá". Estas declarações são uma espécie de «amor à pátria», uma identidade enraizada no 

íntimo do jovem para com a zona que o viu nascer e crescer.  

 Porém, não se trata apenas de amor a um espaço geográfico, a pré-disposição e a 

tonalidade com que se fazem tais declarações sugerem algo mais que um mero gosto 

pela geografia do meio físico. É também uma espécie de voto social de congratulação 

para com as gentes que, na simplicidade, partilham afectos ao longo do tempo, 

aconchegando os mais novos e contrariando a lógica da indiferença, do individualismo e 

do isolacionismo que envolve os centros urbanos. Esta perspectiva pode ser lida na 
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afirmação de Tadeu (22 anos), que diz que vive num "bairro muito bom, é um bairro 

onde encontramos uma população muito acolhedora, pessoas humildes".  

 Para muitos casos, o acolhimento e a humildade enfatizados têm que ver com as 

relações sociais estabelecidas no seio da vizinhança, mais propriamente a 

responsabilidade com que os adultos encaravam e assumiam o papel de instruir os mais 

jovens a terem boas condutas, independentemente do grau de afinidade existente. Por 

exemplo, o facto de Marta (21 anos) valorizar que "é um bairro também muito 

conservador, as crianças têm se guiado bem", espelha bem o quanto na visão de jovens 

a salvaguarda da educação dos mais novos era uma incumbência da comunidade e não 

apenas uma responsabilidade da família. Aqui, o bairro é entendido não apenas na sua 

dimensão espacial, mas também na sua dimensão social, afigurando-se como 

depositário de valores que eram transmitidos às novas gerações.  

 Por outro lado, tinha-se uma imagem positiva das zonas urbanas, por serem 

urbanizadas e mais organizadas, aspectos de que careciam os subúrbios: “não havia 

assim organização das residências, as ruas eram assim todas esburacadas”, refere 

Domininiano (23 anos). Para os moradores suburbanos, a cidade diferenciava-se quer 

pela disponibilidade de equipamentos sociais quer pelo saneamento e ritmo de vida 

relativamente mais acelerado em relação aos subúrbios. Emergia uma espécie de 

conformismo com a situação existente na época e que, para algumas zonas suburbanas, 

continua a ser realidade até hoje:  

"Uma zona suburbana não tem asfalto. Anteriormente havia mas hoje já não 

há. Então, durante a minha infância não pude ver esse asfalto, mas 

aguentamos. No tempo de chuva é uma zona crítica, em que se dificulta o 

acesso, a locomoção. Mas vamos aguentando" (Veríssimo, 28 anos) 

 Não se registou um discurso de exaltação ou expressão de orgulho da zona 

urbana, entre os poucos entrevistados que viveram sempre aí. Contudo, para quem um 

dia foi forçado a deixar a casa de renda com a família na zona urbana e se mudar para 

subúrbio, é clara a distinção entre a anterior e a posterior realidade de vida. É o caso de 

Cláudia (21 anos) que, ao comentar a assimetria entre as duas zonas, disse que o 

anterior local de residência era "mais movimentado e que a socialização era enorme 

comparado com o bairro da Graça e, concretamente aqui nas novas construções, é um 

ambiente muito calmo, não tem muita vizinhança, o movimento não é aquele." 
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 Não é só por isso que, aos olhos dos jovens, ambas as realidades residenciais se 

mostraram distintas ao longo de sua infância. Viver a infância no centro ou na periferia 

da cidade representou também para os sujeitos uma partição nos modos com que uma 

mesma geração infantil se apresentava na sociedade. Para eles ser criança da cidade não 

era o mesmo que sê-lo no bairro. As clivagens existentes a este nível, potenciadas pelas 

condições que cada um dessas unidades sociodemográficas dispunha para a satisfação 

das necessidades dos pequenos, interferiram no modo como se organizava o 

entretenimento na zona urbana ou no subúrbio.  

  Uns reproduzem o discurso citadino de que se vivia numa zona que "reunia 

condições mínimas", com "parque" para levar a cabo diversões de vários tipos (Yanilsa, 

30 anos). Outros referem a exiguidade ou mesmo a inexistência desses equipamentos na 

periferia. A isto acrescia-se outras limitações materiais pois não era igual a situação das 

famílias do meio urbano em relação às do subúrbio. Como referiu Sandra Roque (2011),  

“Symbolically cidade is associated with the urbanised, order, the rationality of 

the urban plan – cidade is the „urbanised place‟. Cidade is also associated with 

access to „material development‟ (access to piped water, electricity, schools) 

and to evolução and avanço – that is, to what I call „ontological 

development‟. Bairro, by contrast, is associated with sub-urbanised, disorder, 

the absence of material development, poverty, atraso. Because of their 

symbolic power, these categories draw behind them other sets of associations 

that also have a classificatory function” (2011:346). 

 

 De facto, a imagem de cidade como um local materialmente rico e organizado e 

do bairro como um local empobrecido e caótico imperou e continua a imperar na 

memória das pessoas em muitos pontos do país, cujos efeitos se reflectem no seu auto-

conceito. No seu trabalho etnográfico em bairros de Benguela, Sandra Roque destaca 

essa valorização do que é da cidade e a desvalorização do que é do subúrbio: 

Objects, practices and people associated with cidade become valued as a result. 

The historically constructed symbolic power of cidade leads to perceptions that 

social life associated with cidade is superior, advanced, evoluído. It is as though 

there could be „ways of living‟ (what one does for a living, what one wears 

clothing, the food one eats, how one moves) that, because they are perceived as 

being the „ways of the cidade‟, are also perceived as being superior. The life of 

the cidade is held to be the proper life, the form of life that has value and is 

valued. And where cidade has positive symbolic power, bairro lays over the 

objects and practices with which it is associated a veil of lesser value (Roque, 

2012:346). 
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 Assim, para os sujeitos, a vivência na cidade era sinónimo de avanço, 

superioridade, boa apresentação, riqueza, ordem, urbanidade, etc., enquanto a vida nos 

subúrbios simbolizava o contrário. Em certa medida, isto condizia (e ainda condiz) com 

as reais condições urbanísticas e de vida da maioria das populações residentes. As 

cidades colocavam-se ao nível da razoabilidade material e os subúrbios ao nível da 

precariedade. Como referem Fernandes e Mata (2015), “a categoria «cidade» está 

associada ao que é urbano, à ordem, e as categorias «bairro», «musseque», «favela», 

«cite», «ghetto», estão associadas ao suburbano, à desordem, à exclusão, mesmo ao 

criminogéneo – como que se a urbe projectasse para os seus limiares as zonas onde se 

gerariam e concentrariam os problemas” (p. 6).  

Tudo isto se reflecte nos modos como as populações suburbanas viviam e na 

forma como encravam as suas vivências. Grande parte das famílias nos subúrbios não 

dispunha de meios suficientes para satisfazer as necessidades dos filhos: "O meu pai 

não tinha assim muita capacidade financeira, a maioria das crianças que encontrei no 

bairro naquela altura tinha brinquedos, nós chamávamos brinquedos caros e luxuosos. 

E eu não tive esse previlegio" (Dominiano, 23 anos).  

Como se pode ver nas palavras de Dominiano, a privação de meios para levar-se 

a cabo uma infância normal marca psicologicamente quem se sentia excluído das 

dinâmicas sociais inerentes à sua idade. Agravado pelo contexto de guerra que se vivia 

no país, a situação depauperante existente na altura levou mesmo a que muitos 

considerassem um «luxo» ter, por exemplo, um conjunto de bens ou serviços sociais 

básicos, como a água na torneira, uma lâmpada acesa em casa, comer macarrão, calçar 

um ténis, beber um refrigerante ou dar um brinquedo de plástico ao filho para brincar. 

Presume-se que haja ainda centenas ou milhares de famílias em Angola que considerem 

estes bens como raros e caros, tendo presente o recente Censo no país (INE, 2016). 

Embora os subúrbios vivessem as maiores carências, na época de infância dos 

sujeitos as dificuldades eram praticamente extensivas à toda sociedade angolana, 

incluindo as zonas urbanas. O depoimento de Tchingue é esclarecedor quanto à sofrível 

realidade de muitos jovens enquanto crianças e adolescentes: 

"Pessoalmente tive uma infância dura partindo do pressuposto de que 

dificilmente tínhamos água canalizada, dificilmente tínhamos energia eléctrica, 

e, é engraçado porque, apesar dessas dificuldades, pessoas com índice elevado 

de inteligência saiam ainda das periferias. E isto é para ver até que ponto eram 
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difíceis os nossos estudos. Estudávamos à luz de candeeiro, e hoje vendo 

admiramos como é que não adoecemos. Pronto, por estarmos na altura 

inocentes dessa realidade, dizemos que tivemos uma infância boa, mas agora 

que estamos conscientes, olhamos para atrás, só Deus! (Tchingue, 30 anos) 

 Entretanto, podemos igualmente identificar no depoimento uma atitude de 

resiliência dessas crianças e adolescentes que não desvaneceram perante as adversidades 

com que se depararam nos seus quotidianos. Diante desta realidade, esses informantes 

tiveram de recriar maneiras com vista a satisfazer um dos bens mais preciosos para uma 

criança: as brincadeiras. Kutala, de 24 anos, recorda: "na zona em que vivi não tínhamos 

parque de divertimento, criávamos as nossas próprias brincadeiras, tais como 

«leitinho», «jardineiro». Tínhamos várias brincadeiras".  

 O testemunho é corroborado por outros jovens: 

"Parque de diversão não tínhamos. As brincadeiras eram feitas de nossas 

invenções, fazíamos carros de lata, brincávamos com barro, construíamos 

casas de barro, yeah, feito de argilas, e é mais brincadeiras de invenções. Tem 

a ver com fazer os nossos próprios brinquedos. Não tínhamos nada disso de 

parque, não tinha nada disso" (Dumbo, 23 anos); 

 

"Espaços adequados para diversão não havia. Aquilo era desenrascar, 

criávamos espaços para brincar, muitas vezes era perto de lixo. Era recolher 

coisas no lixo para as nossas próprias brincadeiras, o que não era saudável" 

(Cambovo, 24 anos); 

 

"Íamos à cerâmica, a gente ia buscar barro, com carros aquelas latas, então 

entrávamos quase nas valas todas, miúdos sem noção dos riscos que corríamos 

na altura" (Amarildo, 22 anos). 

Assim, a carência de meios levou os jovens a criarem os seus próprios cenários e 

instrumentos de entretenimento, muitas vezes nocivos à sua saúde, como ficou expresso 

nas citações anteriores. O génio inventivo infantil teve de emergir em algum momento e 

estender-se do subúrbio ao meio urbano, num processo de produção e reprodução de 

brincadeiras e brinquedos rústicos que se transmitia na convivência entre pares ou ainda 

em forma de legado dos mais crescidos aos mais novos. 

 Evangelista, 23 anos, relembra com nostalgia a sua infância: "tenho boas 

memórias porque foi um sítio de lazer. Tinha um campo para jogar, tinha um sítio para 

escorregar, tinha um sitio, conforme dizemos na gíria, para fazer «capacaio» 

[papagaio], íamos nos capins, naquela zona das salinas tinha capim, as vezes montar 

«pino», brincar de «troti»". Apesar das limitações descritas, uma parte considerável de 
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jovens considera ter tido uma trajectória infantil digna de realce, com a multiplicidade 

de escolhas próprias dessa fase em que os mais jovens tentavam fazer quase tudo: 

"Eu tenho memórias bem lúcidas, brinquei muito ao lado dos meus pais, 

brinquei muito. Brincar de «esconde-esconde», «garrafinha» e «zera»" 

(Cláudia, 21 anos); 

 

"O tempo que eu vivi a minha infância até a adolescência foi bué fixe, porque 

havia possibilidade de tentar quase tudo. (…). Íamos à igreja enquanto mais 

novos. Depois dei uma pausa de ir à igreja começo a frequentar festas, tipo 

inserir-se nos grupos, praticar desporto, ou seja, futebol, basquetebol, e 

também dança. E aquela vaidade de querer namorar, mas és adolescente né” 

(Amândio, 26 anos).  

 Entretanto, como apontam os estudos contemporâneos sobre as transições 

juvenis bem como as diferenciações de cursos de vida já enfatizadas, reforça-se a ideia 

de uma permanente relativização da pretensa homogeneidade deste grupo etário. A 

heterogeneidade é cada vez mais um aspecto a ter em conta na interpretação desta fase 

de vida, como veremos com alguns testemunhos de uma infância perturbada.  

 Infâncias em contextos de guerra e de paz: marcas e resiliência  

 Se para alguns jovens a infância e a adolescência representaram alguma 

felicidade, para outros foram vividas de uma forma dramática, cujas marcas 

remanescem nas suas memórias. Várias razões concorreram para o drama de alguns 

jovens na infância. O contexto de guerra que assolou o país constituiu um dos principais 

motivos para que muitos vissem a sua infância adiada e, em alguns casos, antecipassem 

a vida adulta. À memória de alguns jovens ainda vêm à tona episódios dramáticos 

vivenciados durante a guerra: 

"Não foi tão fácil porque de princípio é que depois dos seis ou sete anos, 

aquela coisa toda, eu tinha que se familiarizar com aquele ambiente de 

conflito. (…). As pessoas tinham que se mudar daqui para lá. Ainda bem me 

lembro nós tínhamos que sair do Balombo por via aérea, tínhamos de andar 

de helicóptero. Transportavam pessoas de lá para aqui. A minha infância 

não foi assim tão agradável, tão agradável que eu poderia me desfrutar 

tendo em conta os meus direitos de criança. Não foi assim porque o conflito 

influenciou" (Abelardo, 24 anos); 
 

“Nasci no Kwanza Sul, cresci no Uíge e estou a viver aqui desde 2003. Lá 

fiquei seis anos sem estudar. Estudei apenas a primeira e a segunda. Depois 

tive que cortar os estudos por causa da guerra. Nos levaram para as matas, 

epa, por aí fora. Yeah, isso é algo que marcou muito porque quando eu 
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cheguei aqui crianças que tinham doze, treze anos já estavam a fazer a 7ª 

(classe), enquanto eu estava a fazer ainda a quinta. Isso marcou-me um 

pouquinho, mas consegui ultrapassar” (Catarina, 29 anos). 

 

Estes relatos espelham o drama de milhares de jovens, cujas infâncias foram 

directamente afectadas pela guerra. Mas também revelam a resiliência dos mesmos face às 

adversidades que, em algum período da história do país, subtraiu-os o desejável para uma 

infância feliz. Mesmo em zonas do país, em que a incidência directa da guerra foi mínima, 

como as localidades do litoral, os reflexos do conflito inscreveram-se no quotidiano das 

populações, incluindo crianças. Na sua inocência e criatividade, estas muitas vezes 

chegavam a reproduzir cenas do ambiente bélico então prevalecente.  

As brincadeiras e brinquedos eram diferentes, mas também eram práticas comuns aos 

distintos grupos infantis que na diversidade procuravam trilhar o caminho da infância para 

a juventude, quer na zona urbana quer na zona suburbana. Assim, dispunham de diferentes 

modos de ser criança e adolescente, num contexto de carências e necessidades de um país 

confrontado com o conflito armado que só viria terminar definitivamente, em 2002. 

A partir de 2002, abre-se um novo período na vida dos sujeitos. Nesta data, a idade 

dos mais velhos do intervalo etário fixado neste estudo rondaria aos 22 anos, enquanto os 

mais novos preparavam-se para ingressar no pré-escolar. Isto significa que, estes últimos 

com quatro ou cinco anos de idade na altura, acabariam por passar grande parte de suas 

trajectórias até à juventude em ambiente de paz vigente no país.  

O facto de uma parte dos jovens ter passado a infância num contexto de guerra, e a 

outra parte, em contexto de paz, é um dos aspectos fundamentais para se pensar na 

heterogeneidade do grupo, mesmo que pertençam numa única classe etária. Se os efeitos 

do conflito armado estão, de certo modo, ainda presentes no tecido social e económico 

angolano, em nada se parece com o anterior contexto do trovar de canhões, privação de 

livre circulação pelo país, vivência diária com o terror do medo e da insegurança, mortes, 

mutilações e destruições, o drama do êxodo massivo de populações de uma localidade para 

outra em busca de abrigo seguro ou uma oportunidade de vida.  

A paz instaurada no país em 2002 coincide com o início da etapa juvenil, para os 

sujeitos mais velhos do grupo, e o decurso da infância, para os mais novos. Em ambas as 

situações, este período seria vivido com alguma tranquilidade, melhoria das condições 
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socioeconómicas das famílias, (re)construção de importantes infra-estruturas sociais e 

normalização da vida das populações no país.  

Assim, a infância dos jovens em Angola foi marcada por várias vivências e 

experiências. Enquanto crianças e adolescentes, as suas trajectórias de vida foram 

construídas num contexto de guerra e, a partir de 2002, numa fase de restauração das 

esperanças em virtude de o país ter alcançado a paz. Foi nestes contextos em que a 

sociedade e a família criaram as possíveis condições sociais para o desenvolvimento 

pessoal da nova geração. 

Aspectos comuns e singulares marcaram os trajectos de vida dos sujeitos. Das 

suas narrativas emerge uma diversidade de infâncias, embora confinadas numa única 

geração etária nascida entre 1980 e 1998. A conjuntura vigente ao longo de sua 

trajectória foi determinante quanto à oferta ou à privação de condições sociais para que 

os indivíduos pudessem se desenvolver no seio das famílias e da sociedade. O curso do 

tempo, a partir do calar das armas no país, permitiu o suprimento gradual de 

necessidades indispensáveis ao normal desenvolvimento da infância.   

A posição social e a localização territorial das famílias ditaram em grande 

medida o que os indivíduos tiveram de favorável ou de desfavorável enquanto mais 

novos. Como vimos, uma infância razoável, que incluía uma minoria de crianças e 

adolescentes, esteve ligada ao facto de residir no litoral, mais evoluído e seguro, ou em 

zonas urbanas com o mínimo de ordenamento, saneamento básico e equipamentos 

sociais (Raposo & Salvador, 2013). Além disso, esteve associado à pertença a famílias 

com algumas regalias, ligadas a funcionários ou responsáveis do aparelho 

administrativo do Estado ou de uma instituição/empresa de importância estratégica.  

Contrariamente, uma infância remediada ou „desenrascada‟, onde se incluem a 

maioria de sujeitos, esteve associada à vivência no interior, em meio rural, em muitos 

casos tidos como locais pouco evoluídos e inseguros, ou em zonas suburbanas, muitas 

vezes desordenadas, com défice de saneamento básico e de equipamentos sociais (Tufte, 

1998:16; Roque, 2011). O facto de se ser filho de um funcionário comum, de um 

operário, de um camponês, de um desempregado ou de um trabalhador informal foi 

igualmente um indicador de uma infância desenrascada. 
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Cada uma dessas posições ditou as vivências particulares dos jovens enquanto 

crianças e adolescentes. Independentemente da conjuntura comum, os indivíduos 

trilharam caminhos particulares, em função das disponibilidades de suas famílias. A 

escola e a religião constituíram notas comuns à infância e adolescência dos sujeitos, 

independentemente do género e do local de residência. Este último aspecto foi, no 

entanto, diferenciador em relação ao tipo de brinquedos e brincadeiras infantis. Ali onde 

houve mais carências ou privações, geralmente no interior ou no subúrbio, despontaram 

a resiliência e a criatividade infantis, num processo de reinvenção quer para fazer face 

às adversidades quer para a consecução do entretenimento típico desta fase de vida.             

As narrativas dos sujeitos traduzem a existência de uma geração intrinsecamente 

heterogénea, porque manifesta-se diversa nas trajectórias ou cursos de vida, a partir das 

quais resultam a compreensão de várias infâncias em Angola, dentro dos limites 

temporais prescritos nesta pesquisa. Esta diversidade também foi evidente na história 

pessoal dos indivíduos com os meios de comunicação, como veremos mais adiante.  

Em suma temos um grupo de jovens com distintas trajectórias, enquanto crianças e 

adolescentes. Apesar de pertencerem a uma fase geracional (juventude) revelam-se 

heterogéneos em aspectos dos seus percursos de vida em grande medida marcados pelo 

contexto de guerra, mas também pelo emergente período de paz no país. Divididos entre as 

privações materiais, da parte de alguns, e alguma razoabilidade de condições, da parte de 

outros, resistiram às intempéries contextuais e construíram as suas personalidades 

contentando-se com o que tinham à sua disposição. Fizeram das dificuldades o impulso 

para não desvanecer perante o desafio de continuar a formação académica, um imperativo 

perseguido até a actualidade, já na condição de estudantes do ensino superior. É na 

condição de jovens universitários que os vamos descrever já a seguir.     

 

2. Vivências e experiências enquanto jovens 

Os sujeitos entrevistados apresentaram a idade mínima de 20 anos e a máxima 

de 34 anos, conforme espelha a Tabela 9. Entre os indivíduos mais novos, dois são do 

sexo masculino e seis do sexo feminino. Os três sujeitos mais velhos são do sexo 

feminino, dois com 31 e um com  34 anos. As idades entre  20 e  24 anos concentram a 
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maioria dos entrevistados, com 18  informantes do sexo masculino e 14 do sexo 

feminino respectivamente. O mais velho nos indivíduos do sexo masculino tem 30 anos. 

Tabela 9 – Sujeitos por grupos etários 

Grupos etários 

 

Nº Sujeitos 

t % 

20-24 anos 31 70,45 

25-29 anos 8 18,18 

30-34 anos 5 11,36 

Total 44 100 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados 

 Como se vê, a idade dos sujeitos vai de 20 a 34 anos, o que os circunscreve nos 

limites etários estabelecidos (18-35 anos). São jovens adultos, uma vez que se situam na 

"casa dos 20, e mesmo do início da casa do 30" (Giddens, 2013:333). Para o autor, o 

conceito de jovem adulto pressupõe de certo modo a autonomia do jovem em relação 

aos pais e, muitas vezes, a constituição por este de uma nova família e geração de filhos. 

No entanto, em relação ao grupo, isto não acontece na totalidade. Como veremos, 

muitos ainda dependem dos pais, vivem em casa e do sustento destes. Quase todos não 

contraíram matrimónio ou outro tipo de relação conjugal e não têm responsabilidades 

parentais. 

 Localização territorial actual 

 Os sujeitos desta pesquisa vivem actualmente nos municípios de Benguela, 

capital da província, Lobito e Catumbela. As três circunscrições estão situadas no litoral 

da província e integram um conjunto de dez municípios, juntamente com a Baía-Farta, 

Balombo, Bocoio, Caimbambo, Chongoroi, Cubal e Ganda.   

Quase metade dos sujeitos (21) vive no município de Benguela (Tabela 10), 

sendo nove do sexo masculino e doze do sexo masculino. Deste grupo, cinco vivem na 

zona urbana (um do sexo masculino e quatro do sexo feminino) e dezasseis na zona 

suburbana (oito do sexo masculino e igual número do sexo feminino).  

No município do Lobito, falou-se com 18 jovens repartidos por igual em sexo. 

Três vivem actualmente na zona urbana (todos do sexo feminino) e quinze na zona 

suburbana (nove do sexo masculino e seis do sexo feminino).  

 



 
 

119 
 

Tabela 10 – Sujeitos por localidades e zonas de residência  

 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados 

 Os restantes cinco jovens têm a sua residência habitual na Catumbela. Destes, 

quatro são do sexo masculino e um do sexo feminino. No meio urbano vivem dois 

jovens de ambos sexos, enquanto outros três (do sexo masculino) residem no subúrbio.  

 Olhando para o total dos sujeitos dos três municípios, afere-se que a maioria (34) 

vive actualmente em zonas suburbanas, sendo 20 do sexo masculino e 14 do sexo 

feminino. Nas zonas urbanas vivem apenas 10 entrevistados, oito dos quais do sexo 

feminino. Se nos ativermos apenas na localização territorial, pode concluir-se que este 

grupo de informantes tem essencialmente características suburbanas.  

 Mobilidade territorial (2011-2016) 

É importante referir que, apesar de a maioria destes jovens terem nascido e crescido 

na província de Benguela, a origem familiar da mesma é maioritariamente de outros 

pontos do país. O Gráfico 4 espelha as regiões de origem dos pais e avôs (paternos e 

maternos) dos mesmos. 

 

 

Gráfico 4 – Sujeitos por regiões de origem familiar (%) 
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RESIDÊNCIA Sujeitos 

Localidades Zonas M F t % 

Benguela 

 

Urbana 1 4 5 11,36 

Suburbana 8 8 16 36,36 

Sub-total 9 12 21 47,72 

Lobito 

 

Urbana 0 3 3 6,81 

Suburbana 9 6 15 34,09 

Sub-total 9 9 18 40,90 

Catumbela 

 

Urbana 1 1 2 4,54 

Suburbana 3 0 3 6,81 

Sub-total 4 1 5 11,36 

TOTAL 22 22 44 100 
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 Como se pode ver, apenas um pouco mais de um terço de sujeitos possui pais e 

avôs naturais de alguma localidade da província de Benguela. A maioria (66%) provém 

de localidades pertencentes às províncias do Huambo, Kwanza-Sul, Namibe e outras, 

onde se incluem Bié, Huíla, Malanje, Moxico, Zaire, países como Cabo-Verde e Cuba, 

entre outras regiões. Todas estas famílias, por imperativos profissionais, busca de 

melhores condições de vida e, sobretudo, pelo conflito armado que assolou o país, um 

dia aportaram a Benguela, fixaram residências e constituíram famílias. A excepção recai 

para um número ínfimo de sujeitos que vieram parar a Benguela para a continuidade dos 

estudos, cujas famílias permanecem actualmente em suas terras de origem. 

De realçar que nem todos os sujeitos conhecem a região de origem dos pais ou dos 

avôs. Neste aspecto, registamos que o número de conhecedores e desconhecedores 

reparte-se quase por igual, com ligeira vantagem dos primeiros em cinco percentuais. O 

facto de uma parte considerável de sujeitos desconhecer as origens familiares, pode ser 

entendido como sinal de desconexão ou ruptura em termos de memória ou história 

familiar, aspectos muito comuns nas sociedades modernas caracterizadas por um certo 

desenraizamento.    

A caracterização dos sujeitos do ponto de vista da localização territorial passa 

igualmente pela análise da mobilidade empreendida pelos mesmos, quer dentro das 

mesmas zonas e localidades quer entre diferentes localidades da província ou a partir de 

outros pontos do país. Por opção, centrar-nos-emos na mobilidade territorial dos sujeitos 

operada desde 2011 até 2016 embora, em alguns casos, alarguemos o olhar além do 

referido período para compreender a trajectória dos sujeitos deste estudo. A incidência 

sobre os últimos cinco anos justifica-se por abranger de forma razoável o tempo exigido 

para se começar e terminar um percurso universitário na província de Benguela. 

 A questão da mobilidade familiar é importante no âmbito do presente estudo na 

medida em que, pelos depoimentos recolhidos, revela-se como um dos elementos 

estruturantes de formulação da mundovisão dos sujeitos. As experiências dos indivíduos 

em determinados ambientes residenciais são relevantes na forma como estes encaram as 

coisas e as novas dinâmicas com que se deparam ao longo de sua trajectória.   

Classificamos as possíveis alterações na localização territorial dos sujeitos em 

mobilidades nula, ligeira, significativa e muito significativa: 
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- A mobilidade nula é relativa àqueles casos em que, nos últimos cinco anos, o 

sujeito não mudou de casa, zona (bairro) e localidade habituais; 

 

- A mobilidade ligeira diz respeito aos casos de mudanças de casa ou de zona 

(bairro), mas dentro de uma mesma localidade; 

 

-A mobilidade significativa consubstancia-se na mudança de uma para outra 

localidade de dentro da província;  

 

- A mobilidade muito significativa diz respeito à transferência do sujeito a partir 

de qualquer ponto do país para uma das localidades da província de Benguela, 

particularmente nas três já mencionadas.  

 

Com base na classificação anterior e segundo os depoimentos registados, 

constatou-se que 30 dos 44 sujeitos da amostra inscrevem-se na mobilidade nula, seis 

na mobilidade ligeira, quatro na mobilidade significativa e quatro na mobilidade muito 

significativa (Tabela 11). 

Tabela 11 – Sujeitos por mobilidade territorial (2011-2016) 

Sujeitos Mobilidade territorial Total 

Nula Ligeira Significativa Muito 

significativa 

Masculino 14 2 3 3 22 

Feminino 16 4 1 1 22 

Total 30 6 4 4 44 

% 68,18 13,63 9,09 9,09 100 
 Fonte: elaboração própria, a partir dos dados 

 Com base na tabela, afere-se que cerca de dois terços dos sujeitos jovens 

mantiveram-se nas mesmas casas, bairros e localidades (mobilidade nula) nos últimos 

cinco anos. Trata-se de 14 jovens do sexo masculino e 16 do sexo feminino. Alguns 

nem mesmo antes do período citado alteraram a sua localização territorial. Os sujeitos 

do sexo masculino vivem todos no subúrbio: 

"Moro mesmo no bairro da Camunda, Benguela, nas Casas Novas, sempre vivi 

aqui, nasci e cresci aqui" (Bartolomeu, 23 anos); 

 

"Moro na Catumbela, zona de Cambambe, onde vivo desde sempre, a minha 

vida é praticamente nesse bairro" (Carlos, 24 anos); 
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"Resido no município da Catumbela, lá nasci e continuo lá no bairro do Alto 

Chimbuila" (Sardinha, 28 anos). 

 Ainda nas zonas suburbanas encontram-se igualmente 11 dos 16 jovens do sexo 

feminino, como são os casos de Anastácia e Marta: 

"Vivo com os meus pais no bairro Docota (…), nasci e estou a crescer mesmo 

no Docota" (Anastácia, 22 anos); 

 

"Moro no Alto Liro, zona alta do Lobito (…), nunca nos mudamos de lá" 

(Marta, 21 anos). 

 As outras cinco jovens integradas na categoria de mobilidade nula têm as suas 

residências no meio urbano:  

"Moro cá em Benguela, na rua Sacadura Cabral" (Ivódia, 20 anos); 

 

"Vivo no Lobito, na Zona Comercial. Nasci e cresci aí" (Jinga, 20 anos). 

 Refira-se que algumas famílias se implantaram nos actuais locais de residência 

há mais de cinco anos ou quando os sujeitos se encontravam ainda em tenra idade. 

Apesar do tempo, a mobilidade realizada ou relatada pelos parentes constitui realce na 

memória dos sujeitos:   

"Vivemos em Benguela, no bairro do Kapiandalo, há sete anos" (Mazunina, 22 

anos); 

 

"Vim para a Santa Cruz (Lobito) muito pequeno" (Domingos, 20 anos); 

 

"Segundo a mãe, vivíamos na Bela vista, zona alta do Lobito, onde eu teria 

nascido. Mas, quando viemos para a Santa Cruz eu era praticamente bebé" 

(Luzia, 20 anos);  

 

"Até sou natural do Lubango. Segundo a minha mãe, aos dois ou três anos, 

saímos de lá para cá e nunca mais saímos do Bairro 28" (Dominiano, 23 anos). 

A mobilidade ligeira é outra categoria em que se enquadram alguns dos 

informantes do presente estudo. Neste aspecto aferimos seis tipos de situações a que os 

indivíduos podem sujeitar-se: 

Tipo 1: Mobilidade dentro de uma zona suburbana (mobilidade intra-

suburbana); 

Tipo 2: Mobilidade entre diferentes zonas suburbanas (mobilidade inter-

suburbana); 
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Tipo 3: Mobilidade de uma zona urbana para o subúrbio (mobilidade urbana-

suburbana); 

Tipo 4: Mobilidade do subúrbio para uma zona urbana (mobilidade 

suburbana-urbana); 

Tipo 5: Mobilidade dentro da mesma zona urbana (mobilidade intra-urbana); 

Tipo 6: Mobilidade entre diferentes zonas urbanas (mobilidade inter-urbana). 

  

A tabela nº 5 espelha que seis jovens experimentaram uma mobilidade ligeira, 

ao realizarem alguma mudança de ambiente residencial, juntamente com as suas 

famílias, no interior de cada uma das três localidades citadas. São dois do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino. O grupo sujeitou-se a situações de mobilidade de 

tipos um, dois e três. Não houve casos nas restantes situações de mobilidade. 

 Os dois indivíduos do sexo masculino efectuaram mobilidades dos tipos 1 e 2, 

respectivamente. O primeiro trocou apenas de casa, mantendo-se no mesmo bairro 

suburbano da Bela Vista na localidade do Lobito (mobilidade intra-urbana):  

"Vivi mesmo ali, ali é um prédio, eu vivia mesmo ali. Mas por necessidade a 

minha mãe(...)porque tem um problema de perna então não deve subir as 

escadas então houve a necessidade de nos mudarmos para cá" (Américo, 23 

anos). 

 Em condições semelhantes, o segundo apenas se mudou de um bairro suburbano 

para outro similar da mesma localidade (mobilidade inter-suburbana): "nasci e cresci no 

bairro do Morro da Rádio, Lobito, e depois fomos para Bela Vista" (Dumbo, 23 anos). 

 Já os quatro sujeitos do sexo feminino realizaram uma mobilidade urbana-

suburbana (Tipo 3). As razões veremos mais adiante. Importa realçar apenas que todas 

elas viviam num meio urbano e transferiram-se para o subúrbio:   

"Vivo aqui na Graça, antes vivi no bairro Benfica, rua 13" (Cláudia, 21 anos); 

 

"Vivi ao lado do Escondidinho, aqui na cidade Benguela" (Isabel, 34 anos). 

 

 Houve igualmente um caso de mobilidade do Tipo 3 em que uma família, apesar 

de ter vivido em casa própria, mudou-se para nova casa em meio suburbano. Alguns dos 

jovens experimentaram o que chamamos de mobilidade significativa, uma vez que 
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tiveram de se movimentar de uma localidade para outra de dentro da província de 

Benguela. Nesta condição encontramos quatro sujeitos, sendo três do sexo masculino e 

um do sexo feminino. O sujeito do sexo feminino mudou a sua residência habitual do 

município do Lobito para o município da Catumbela. No entanto, manteve ou melhorou 

de algum modo a situação habitacional já que, tendo vivido na cidade, transferiu-se 

também para um complexo residencial urbano e novo. Situação similar tem um dos três 

sujeitos do sexo masculino que se transferiu do Lobito para Catumbela. A ligeira 

diferença é que este viveu no subúrbio e agora vive na zona urbana: "nasci e cresci no 

Lobito, na zona alta da cidade. E fui para a vila da Catumbela em Abril do ano passado, 2014" 

(Cambovo, 24 anos). 

 Outros dois sujeitos transferiram-se do interior para o litoral da província de 

Benguela: Abelardo (24 anos), que se mudou da sede municipal do Balombo, e 

Aristófanes (22 anos), proveniente do município do Cubal
33

. Ambos viviam em zonas 

urbanas das respectivas localidades. Na transferência para o litoral, o primeiro ficou a 

viver no subúrbio do Lobito e o segundo na zona urbana da cidade de Benguela: 

"Fui para o município do Cubal (…), depois vim para Benguela, em 2014. Vivo 

na rua Domingos do Ó, aqui mesmo na cidade de Benguela” (Aristófanes, 25 

anos); 

 

"Venho viver no Lobito desde de 2012. Eu vivi na vila do Balombo, município 

do Balombo. Até aqui os meus pais estão lá, trabalham lá" (Abelardo, 24 anos). 

 Por último, temos quatro jovens (três do sexo masculino e um do sexo feminino) 

que experimentaram, nos últimos cinco anos, o que designamos de mobilidade muito 

significativa. Como ficou dito, esta consubstancia-se na transferência substancial de 

ambiente residencial do indivíduo, especificamente de uma localidade do país para uma 

das localidades da província de Benguela. O único caso feminino diz respeito à jovem 

que se transferiu da província de Namibe para a província de Benguela: "actualmente 

                                                           
33

Devemos referir que, em 2010, Aristófanes já tinha realizado o que chamamos de mobilidade muito 

significativa, ao transferir-se de Luanda (capital do país) para o município do Cubal, província de 

Benguela, onde frequentou o ensino médio. Quatro anos depois transferiu-se para a sede provincial para 

frequentar o ensino superior. Em termos de mobilidade é um dos jovens com características próprias, por 

ter passado por várias localidades inter-provinciais, quer por imperativos familiares quer por objectivos 

pessoais, conforme as suas palavras: "No Lubango acho que só nasci lá, saí criança…não me lembro 

nada… fui viver algum tempo no Uíge e um tempo em Malanje, mas tudo isso enquanto criança…  

também vivi no Huambo quando tinha por aí sete a 10 anos, depois voltei para Luanda e saí de Luanda 

em 2010 quando vim cá para Benguela" (Aristófanes, 25 anos). 
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resido cá em Benguela, na rua Cidade de Moçâmedes, há um ano e alguns meses. Sou 

do Namibe" (Ngueve, 20 anos).  

 Os três casos masculinos referem-se a movimentações a partir das províncias de 

Luanda, Cabinda e Lunda-Norte para a província de Benguela realizadas, 

respectivamente, por Claudino, Tomás e Ukwessunga. Nas suas regiões de origem, os 

dois primeiros viviam em zonas suburbanas e, o último, em zona urbana. Todos estão a 

viver actualmente no subúrbio de Benguela: 

"Vivo no bairro da Calomanga. Sou de Luanda, vim no fim de 2012" (Claudino, 

23 anos); 

 

"Moro aqui no Kasseque, vim de Cabinda" (Tomás, 20 anos); 

 

"Vivo no bairro da Fronteira. Não sou fundamentalmente de cá. Sou da cidade 

[de Dundo] na Lunda Norte" (Ukwessunga, 22 anos). 

 A localização territorial revela-se um aspecto fundamental para a compreensão 

do perfil dos sujeitos. Por um lado, a análise dos tipos de mobilidades permitiu mapear 

os assentamentos dos sujeitos nos últimos anos; por outro, serviu de suporte para o 

exame de diferentes olhares dos jovens sobre a realidade circundante.  

 Mobilidade e ambiente social  

 Vários factores concorrem para que os sujeitos permaneçam ou alterem o seu 

ambiente residencial. Para os intervenientes deste estudo que se mantiveram nas 

mesmas moradias, a explicação pode ser o facto de as famílias não terem sentido a 

necessidade de se transferirem de um local para outro ou não terem reunido meios 

suficientes para fazê-lo. Raciocínio inverso serve também para justificar a acção dos 

que realizaram algum tipo de mobilidade nos últimos anos.  

 A melhoria do quadro económico em Angola após o término do conflito armado 

pode ser apontada como um dos factores que contribuiu para a incrementação da 

deslocalização territorial de dezenas de milhares de populações no país. A reconstrução 

nacional empreendida a partir de 2002 teve reflexos na elevação das condições 

socioeconómicas de várias famílias. Do ponto de vista habitacional, o Estado angolano 

desenvolveu projectos urbanos para atenuar as carências então existentes. Dezenas de 

milhares de famílias mudaram de ambientes residenciais em função de terem 

beneficiado de habitações nas centralidades ou condomínios urbanos construídos: "Vivo 
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na Catumbela, Luongo, condomínio das FAA, há dois anos. Vivi aqui na zona 

comercial, Lobito, na rua 15 de Agosto. A minha mãe recebeu uma casa, então viemos 

morar aqui" (Yanilsa, 30 anos). 

 Ao sector público juntaram-se outros projectos habitacionais de iniciativa 

empresarial privada e de cidadãos particulares. A melhoria de rendimentos de dezenas 

famílias angolanas no período 2012-2015 também foi decisiva para essa alteração do 

ambiente residencial. Muitos que não tinham casa ou viviam em casas arrendadas se 

mudaram por concretizarem o «sonho da casa própria»: 

"Aqui é casa própria e lá era uma casa arrendada" (Cláudia, 21 anos); 

 

"Por ter adquirido casa própria, deixamos a casa que havíamos arrendado" 

(Isabel, 34 anos); 

 

"Me casei, fui viver na Caponte e vivemos aí por três anos. Como era casa de 

aluguer construímos a nossa casa própria e nos mudamos para a Cabaia" 

(Josefina, 31 anos). 

 Outros que já possuíam casas, fizeram-no por adquirirem ou construírem 

habitações mais amplas e confortáveis, designadas em meios populares angolanos de 

«casa dos sonhos». As mobilidades experimentadas por Jamba, Natália e Tadeu servem 

de exemplos desse processo de empoderamento económico de algumas famílias: 

"A nossa casa era pequena, o meu pai comprou uma casa maior e mudamos" 

(Natália, 25 anos); 

 

"Na rua Aires de Almeida Santos [zona urbana de Benguela], onde nasci e vivi 

aí por muito anos. Só depois em 2012 nos mudamos para a Taka, devido a 

casa. A anterior era pequena. Construiu-se uma maior e então mudamos" 

(Jamba, 21 anos); 

 

"A casa não era assim tão confortável que os meus pais achavam que 

continuássemos a viver lá, o bairro também não era aquele que os meus pais 

achassem favorável para continuar a viver lá, então isso fez com que saíssemos 

de lá e arranjar um sítio mais confortável para a nossa família" (Tadeu, 22 

anos). 

 A estes casos juntam-se outros de mobilidades significativa e muito significativa 

direccionadas às principais cidades do litoral da província de Benguela
34

. São 

                                                           
34

Convém salientar que, entre 1992 e 2002, muitas famílias angolanas foram forçadas a deslocar-se das 

regiões em que viviam para as localidades do litoral do país, em virtude do contexto político-militar então 
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paradigmáticos os casos de Claudino, Ngueve, Tomás e Ukwessunga que tiveram de 

instalar-se no meio urbano ou nos subúrbios de Benguela e Lobito para continuar com a 

sua formação académica:  

"Me inscrevi lá na Economia na Mandume-ya-Ndemufayo na Huíla e não 

consegui entrar, infelizmente. Então no ano seguinte a minha tia sugeriu que eu 

viesse tentar aqui em Benguela, graças a Deus consegui" (Ngueve, 20 anos); 

 

"Sou de Luanda. Vim no fim de 2012 por questão de formação" (Claudino, 23 

anos); 

 

"Minha saída de Cabinda para Benguela, aquilo que nós vamos chamar de 

emigração né, a procura de melhores condições, mas digo que foi no âmbito da 

formação" (Tomás, 20 anos) 

 

"Sou da Lunda Norte. Uma das necessidades que me trouxe a Benguela é me 

formar no ensino superior" (Ukwessunga, 22 anos). 

 Em qualquer dos casos, admite-se uma diversidade de significados ligados ao 

facto de se permanecer ou mudar de casa, bairro, zona ou localidade de residência. Pelo 

facto de a maioria dos sujeitos viver nos subúrbios, resulta que a população em estudo 

apresente características essencialmente suburbanas.  

 Como vimos, o subúrbio tem múltiplos significados para os sujeitos, o que 

reforça a dita heterogeneidade interna do grupo. Para uns, o bairro encerra um valor 

identitário que dá sentido à sua própria existência e integração na sociedade, sobretudo 

se viveram sempre aí. No entanto, há também entre os sujeitos uma imagem negativa 

sobre o meio suburbano. Neste aspecto o bairro é visto como sinónimo de 

desorganização e de carências de equipamentos sociais básicos: 

"De princípio foi difícil habituar-me na Taka, bairro novo, por causa das 

condições. Não havia luz, água e nem transporte" (Jamba, 21 anos); 

 

"Uma zona suburbana não tem asfalto (...). No tempo de chuva é uma zona 

crítica, em que se dificulta o acesso, a locomoção. Mas vamos aguentando" 

(Veríssimo, 28 anos); 

 

                                                                                                                                                                          
vigente. A província de Benguela foi um dos destinos em que aportaram milhares de deslocados de guerra 

provenientes das regiões leste, sul e planalto central do país. É o caso da família de Lussati, nascida no 

Lubango, que chegou a Benguela com quatro anos, por razões do conflito armado: "porquê que saímos do 

Lubango para o Huambo, não sei… agora do Huambo para Benguela é por causa da guerra, correrias 

daqui e para lá...não foi uma viagem planeada" (Lussati, 20 anos). 
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"Não gostava quando chovesse, o bairro ficava todo lamacento e nós nem se 

falava. O saneamento era um caso sério. Agora melhorou um pouco, mas falta 

organizar mais as ruas, há muitos becos" (Anastácia, 22 anos). 

 Entre os sujeitos suburbanos o bairro é visto também como sinónimo de 

marginalidade e de baixo interesse pela formação, sobretudo da população jovem: 

"A juventude é um pouco fechada, pelo menos na minha rua, não têm lá muita 

cultura na formação, a tendência é ficar mais dentro do bairro, nas ruas" 

(Cassinda, 26 anos); 

 

"O lado negativo é que todos os bairros, aliás, a periferia de quase todas as 

cidades angolanas tem jovens com tendência para a marginalidade" (Tchingue, 

30 anos). 

 Reconhece-se também degradação de alguns valores anteriormente muito fortes 

em meios suburbanos como a colectividade, convívio e solidariedade: 

"Agora no Kapiandalo, não é assim tão mal, né, mas não era como eu estava 

habituada. Há um certo individualismo, cada um por si, e uma certa 

competição, eu tenho isso e tu não tens. Então não tem porque ter a mesma 

convivência, há escalas de acordo as condições sociais de vida" (Mazunina, 22 

anos). 

 A necessidade de reordenamento e equipamento dos subúrbios continua 

igualmente implícita no discurso dos sujeitos, ao realçar-se o crescimento assinalável de 

bairros e afluxo em massa de populações diversas nas principais cidades do país:  

"O bairro estava um pouco deserto e agora está tudo preenchido, as ruas 

parecem estar mais apertadas que antes, a população cresceu bastante e muita 

gente foi emergindo também por lá" (Sardinha, 28 anos); 

 

"É mesmo um bairro rural, com características muito bantu mesmo, as pessoas 

estão sempre em transições, hoje vivem estes, amanhã vivem outros. É um 

bairro com diferentes etnias, povos, pessoas de diferentes estados sociais" 

(Claudino, 23 anos); 

 

"Bastante movimentado em termos de jovens, uma circulação bastante intensa 

e, em termos de habitação, é uma área bastante fechada e que até em certas 

casas dificilmente você consegue passar mesmo com uma carrinha de mão" 

(Tomás, 20 anos). 

 No entanto, isso não exclui que se valorizem aspectos do espaço urbano. Os 

jovens referem que tinham uma imagem positiva das zonas urbanas, quer por serem 

mais organizadas, quer pela disponibilidade de equipamentos sociais, saneamento e 

ritmo de vida relativamente mais acelerado em relação aos subúrbios. Para quem um dia 
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foi forçado a deixar a casa de renda com a família na zona urbana e se mudar para 

subúrbio, é muito clara a distinção entre a anterior e a posterior realidade de vida: 

"Tinha vantagem viver na cidade porque conseguia fazer muitas coisas" 

(Isabel, 34 anos);  

 

"A diferença é abismal. Lá [na cidade] é mais movimentado. A socialização era 

enorme comparada com o bairro da Graça" (Cláudia, 21 anos). 

 A forma de adaptação aos novos ambientes, urbanos ou suburbanos, varia de 

indivíduo para indivíduo. Não se registou uma clara exaltação do meio urbano no 

discurso dos poucos entrevistados que aí nasceram ou vivem. Entretanto, as assimetrias 

relatadas devem ser relativizadas na medida em que, com maior ou menor grau, há 

aspectos positivos e negativos a coabitarem nas periferias e nos centros urbanos de 

várias localidades angolanas, resultantes da pressão territorial e dinâmicas sociais 

geradas pelo conflito armado.  

 Além do urbano e do suburbano, viver no interior ou no litoral, no norte ou no 

sul, no leste ou oeste da província ou do país, tem igualmente múltiplos significados 

para os sujeitos. A distinção de ambientes é notória nos relatos dos que aportaram às 

cidades de Benguela ou Lobito para a continuação dos estudos: 

"Benguela é mais grande que Namibe, até em algumas ruas me 

perdia"(Ngueve, 20 anos); 

 

"[Benguela] é uma cidade calma, embora não tenha tantas oportunidades 

quanto Luanda, é uma cidade tranquila e me habituei com esta calma, então 

gosto" (Aristófanes, 25 anos). 

 Proveniente da sede municipal do Balombo, interior da província de Benguela, 

Abelardo olha para a vida no litoral como mais dinâmica e com maior possibilidade de 

desgaste de energias em relação ao interior, mais calmo e favorável à preservação das 

forças:  

"O litoral me encantou tanto e muita coisa estou a aprender no litoral. Lá no 

interior praticamente nós como tínhamos tempos limitados era mais fácil para 

conservar o corpo. Tem tempo que fazia trabalhos lá da lavra ou uma coisa 

parecida, então tinha muita força e posto aqui encontrei outro mundo que é um 

mundo muito dinâmico e que te exige ser mesmo social" (Abelardo, 24 anos). 

 Mais do que uma simples mudança de ambientes físicos, infere-se no discurso 

alguma transformação social e psicológica na vida do sujeito. A cidade é conotada com 
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novas oportunidades de vida, mas também com estresse e curta esperança de vida em 

relação ao interior: 

"O meio em si influencia, a agitação do pessoal, a agitação de viaturas, a 

própria temperatura influenciam para o estresse. Eu analisei que se aqui o 

ambiente é assim tão agitado e lá é calmo, então haverá sempre diferença no 

caso do envelhecimento. Por mais que lá no interior, por causa do trabalho 

esforçado, a pessoa possa envelhecer mais cedo, de qualquer maneira se um de 

lá tiver as mesmas condições como alguém que está aqui, penso eu que aquele 

pode chegar até cento e tal anos" (Abelardo, 24 anos). 

 A afirmação "se um de lá tiver as mesmas condições como alguém que está 

aqui" denota a existência de contrastes sociais entre o interior e o litoral da província, o 

que pode ser extensivo a todo o território nacional. Isto é reforçado por quem vem do 

nordeste do país, ao olhar para as províncias do litoral, Benguela neste caso, como uma 

espécie de el dourado para a concretização de sonhos: 

 
"A diferença de Benguela e Lunda [Norte]é que as pessoas dizem que pessoas 

do Sul são mais civilizadas e inteligentes que as do Norte, tipo um pouquinho 

mais atrasadas... sempre gostei de viver na minha cidade, mas quando me 

mudei para cá vi que o estilo de vida cá é muito mais avançado, viver aqui é 

muito bom... e eu penso que viver aqui é muito bom… o estilo de vida, a 

própria província também, é uma das províncias de renome em Angola, neste 

caso desenvolvida, e aqui em Benguela tem mais oportunidades e progressão 

de vida, emprego e outras coisas" (Ukwessunga, 22 anos) 

 

 Não se trata apenas de estilos e oportunidades de vida. A afirmação anterior 

levanta aspectos regionais e socioculturais cuja abordagem ultrapassa o estudo em 

curso. Os modos de adaptação aos ambientes encontrados variaram de indivíduo para 

indivíduo. As facilidades ou dificuldades alegadas gravitaram em torno das interacções 

sociais, clima e meio físico:  

 "Depois que comecei a estudar ficou mais fácil, alguns colegas que conheci 

aqui em Benguela foram me mostrando assim alguns locais, mas de princípio 

foi um pouco difícil a adaptação, o clima também" (Ngueve, 20 anos); 

 

"O clima, o clima de lá e daqui são diferentes. Aqui no tempo de calor aquece 

mesmo, as pessoas se queixam. Quando é tempo de frio, mesma coisa. Mas, lá 

o clima é um pouco assim afável, que permite assim a pessoa viver sem 

reclamação. Agora, assim na interacção com as pessoas não tive dificuldades 

de interagir" (Ukwessunga, 22 anos); 

 

 "Me dificultou é mais em termos de conversas, em termos de interacção entre 

os jovens (…). Há pessoas que não estão ainda no ensino superior (…), as 
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pessoas que estão no nível baixo as vezes têm aquela de se afastar, se sentem 

mais inferiorizadas (…) foi mesmo difícil estabelecer diálogo (…) porque a 

maioria de lá onde estou estão mais lá na praia, saem vão na pesca e voltam 

com peixe, estão lá naqueles jogos que eles chamam «jogos de kunanga» e 

para mim ficou difícil. Naturalmente de onde eu vim a minha educação não foi 

essa, as minhas actividades diárias não foram do género" (Tomás, 20 anos); 

 

 "Houve dificuldades. A primeira dificuldade é cultura, depois um determinado 

grau de preconceito elevado que contém na província" (Claudino, 23 anos). 

 

 As perspectivas apresentadas reforçam o sentido de heterogeneidade dos 

sujeitos. Isto significa dizer que existem várias juventudes, independentemente da 

unidade etária e estudantil em que estão inseridos os indivíduos. Tal heterogeneidade 

radica não apenas da diversidade de origens e localização territoriais apontados mas 

também das condições e experiências sociais decorrentes do facto de residirem ou se 

transferirem para uma determinada zona ou localidade perfazendo, em última análise, os 

múltiplos modos como vêm e sentem o mundo que os rodeia.    

 Agregados familiares  

 De modo geral, esses jovens nasceram e muitos continuam a viver em famílias 

numerosas e alargadas ou extensas
35

, acolhendo pais, filhos, avôs, tios, primos, 

sobrinhos, netos, entre outros parentes (Giddens, 2013; Demártis, 2012; Amaro, 2006). 

Segundo Altuna (2006), trata-se de “um grupo-comunidade composto pelos membros 

das famílias nucleares aparentados por consanguinidade real, matrilinear ou patrilinear, 

que engendra a solidariedade vertical e horizontal” (p. 117). Diferente do conceito 

europeu de família, é “uma ampla instituição comunitária, de cooperação e interacção, 

de participação vital extensa e indestrutível” (Altuna, 2006:116). 

                                                           
35 Entre várias acepções, Giddens (2013) define a família como conjunto de pessoas unidas por laços de parentesco, 

no qual os adultos assumem a responsabilidade de cuidar das crianças (p. 367). Esta definição não esgota a actual e 

múltipla significação do conceito de família, sobretudo com a emergência de novas formas de constituição familiares 

ligadas às actuais dinâmicas sociais. No entanto, pode servir de base para se pensar nos contornos da noção 

contemporânea de família. Esta divide-se habitualmente em família de orientação (onde nasce o indivíduo) e família 

de procriação (criada pelo indivíduo ao deixar a família de orientação) (Amaro, 2006:71). Laslett resume as famílias 

em cinco modalidades fundamentais: solitário ou unipessoal (p. ex. família de uma só pessoa solteira ou viúva), 

nuclear (p. ex. marido, mulher, com ou sem filhos), sem estrutura conjugal (p. ex. irmão e irmã não casados), extensa 

(p. ex. pai, mãe, filhos, tios, avós, etc.) e múltipla (p. ex. marido, mulher, filho e mulher deste ou irmãos que vivam 

com as respectivas mulheres) (citado por Demártis, 2012:138-139).  Fala-se também em famílias monoparentais (p. 

ex. um dos pais com os filhos), reconstruídas (p. ex. em que um dos cônjuges trás filhos na nova relação)  

ehomossexuais (Amaro, 2006:71). 
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É neste tipo «sociedade-comunidade» que a maioria dos jovens angolanos está 

integrada e leva a cabo a sua vida. Através das declarações apuramos que, nos maiores 

agregados familiares
36

 em que alguns jovens estão inseridos, é muitas vezes imprecisa 

por parte dos sujeitos a contabilização do total de membros nas actuais famílias. Como 

foi aferido, há agregados que podem ter “aproximadamente vinte pessoas" (Antonico, 

22 anos), enquanto os menores agregados chegam a ter apenas uma pessoa.  

 No presente estudo, adoptamos a divisão dos agregados familiares em pequenos, 

médios, grandes e muito grandes. O pequeno agregado possui de um a três elementos; 

o médio, de quatro a seis elementos; o grande, de sete a nove elementos; e o muito 

grande, dez ou mais elementos. 

Tabela 12 – Sujeitos por tamanho do agregado familiar 

Tamanho do 

agregado familiar 

Sujeitos 

M F t % 

1 a 3 elementos 04 04 08 18,18 

4 a 6 elementos 08 07 15 34,09 

7 a 9 elementos 04 09 13 29,54 

10 ou mais 06 02 08 18,18 

Total 22 22 44 100 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados 

 Conforme espelha a Tabela 12, os agregados familiares de grande e média 

dimensão concentram um maior número de sujeitos. São 13 os jovens que integram os 

agregados familiares com sete a nove elementos, e 15 que integrantes de agregados com 

quatro a seis elementos, respectivamente. Oito sujeitos pertencem a famílias muito 

numerosas e alargadas que abarcam 10 ou mais elementos. São os casos de Antonico, 

Anastácia, Américo e Anastácia, por exemplo, cujas afirmações são esclarecedoras 

sobre a elasticidade de parte considerável das famílias angolanas: 

"Eu vivo com os meus pais, e os meus quatro irmãos, dois primos, e dois sobrinhos. 

Somos dez pessoas aqui em casa" (Américo, 23 anos); 
 

“Os meus pais, os meus irmãos, a minha avó materna e meus dois tios. Somos doze 

pessoas em casa” (Cassinda, 26 anos); 
 

“Somos dez pessoas em casa: pai e mãe, irmãos e primos” (Anastácia, 22 anos); 
 

"Actualmente vivo com o pai e a mãe, os meus irmãos e alguns primos órfãos. Vivo 

com a mãe e o pai, sou o terceiro de onze irmãos. São aproximadamente vinte pessoas. 

É uma família grande" (Antonico, 22 anos). 

                                                           
36 O agregado familiar é entendido aqui como "indivíduos ou grupo de indivíduos que partilham a mesma habitação, 

os seus espaços comuns e os elementos necessários para viver, como a comida (Giddens, 2013:368). 
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 No extremo inferior encontra-se igual número de jovens que dizem pertencer a 

famílias pequenas, que contêm de uma a três pessoas. Alguns exemplos de pequenos 

agregados encontrados neste estudo são constituídos por jovens oriundos de outros 

pontos da província ou do país que, com o desígnio de prosseguirem com os estudos, 

decidem deixar a família natural para viverem sozinhos ou com um amigo ou parente 

nas zonas próximas às instituições de ensino em que vão frequentar as aulas. É o caso 

de Ukwessunga, um jovem proveniente do leste do país, que se afirma como um jovem 

determinado. Em Benguela procura por uma mudança social na sua vida e faz 

acompanhar por um familiar de idade próxima: "Vim cá só com objectivo de me formar 

e estou cá há um ano e meio a caminho quase de dois anos. Estou aqui desde Janeiro 

de 2014. Este é meu segundo ano cá em Benguela, vim com um primo que estou com 

ele". 

 Situação semelhante é a referida por Aristófanes: "Saí de Luanda em 2010 

quando vim cá para Benguela, vim fazer a minha formação média, fiz na Escola de 

Formação de Professores do Cubal. Fiz Matemática e Física, e agora estou a fazer 

Engenharia Mecânica. Desde 2010 que vivo sozinho mas, desde o ano passado vieram 

outros irmãos e estou com eles" (Aristófanes, 25 anos). 

 A elasticidade das famílias também pode ser observada no número de irmãos 

que os sujeitos dizem possuir. Em alguns casos a determinação do número exacto de 

irmãos de cada um dos sujeitos também se mostrou difícil de alcançar. Uns contaram 

com propriedade os irmãos «de pai e mãe», mas revelaram imprecisões e até mesmo 

desconhecimento em relação à totalidade de meios-irmãos que possuem, vulgarmente 

designados de «irmãos (da parte) de pai» ou «irmãos (da parte) de mãe».  

 É o caso de Tomás (20 anos) que diz que "quando se fala de irmão, o meu pai 

até as vezes fica difícil de descrever porque... somos seis irmãos de pai e mãe. Mas 

tenho irmãos só na parte de pai". Na mesma linha de pensamento, Fátima refere que: 

"tenho muitos irmãos, mais de doze, alguns da parte paterna. A família é grande, tenho 

irmãos mais velhos e mais novos. Os mais velhos são a maioria. Dos que cresceram 

comigo em casa, cinco irmãos, comigo somos seis. Quanto aos outros não consigo fazer 

um calculo assim"(Fátima, 20 anos). 
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 O mesmo se passa com Tadeu: "tenho seis irmãos de pai e mãe, dos quais sou o 

primogénito. Mas, na parte de pai tenho mais quatro irmãos, todos eles mais novos. 

Sou o mais velho de todos eles, mais ou menos onze no total"(Tadeu, 22 anos). 

 Estas citações ilustram a inexactidão destes jovens na confirmação do total de 

irmãos que têm. O número elevado de membros em muitos destes agregados familiares 

apela à necessária flexibilidade ao olhar para a dimensão e modelo de famílias em 

Angola, em grande medida diferentes dos actuais padrões ocidentais. Com algum 

sentido de humor, o relato de Ivódia (20 anos) reforça a dita especificidade numérica de 

parte significativa das famílias angolanas: "não tenho irmão de pai e mãe, sou uma 

edição limitada (risos). Na parte de mãe tenho cinco irmãos. Na parte de pai tenho um 

número incontável, mas só conheço quatro".  

 Apenas seis dos 44 jovens entrevistados constituem um conjunto de um a três 

irmãos, numa identificação de núcleos familiares mais restritos, com menos filhos, 

associados a modernidade; 18 jovens compõem um conjunto de quatro a seis irmãos; e 

19 jovens, um conjunto de sete ou mais irmãos, num traço que assinala o peso de 

relações familiares de tipo tradicional, demograficamente mais numerosas. Tendo em 

conta a já dita dificuldade em determinar-se o número máximo de irmãos, limitamo-nos 

aos valores «declarados» pelos sujeitos, sendo que o máximo foi de 11 irmãos, e apenas 

um jovem é filho único (não tem irmão), respectivamente. (Tabela 13). 

Mazunina (22 anos), que constitui o dito caso de filha única entre os sujeitos, 

revela na sua fala como os seus pais consideraram essa decisão em termos de uma 

racionalidade moderna: "Não tenho irmãos, sou filha única. Foi uma decisão dos meus 

pais, porque não tínhamos muitas condições naquele tempo. Então pensaram, não 

adianta ter muitos filhos né, vale ter apenas uma para dar o que ela precisa do que ter 

muitos e não ter o que dar". 

 

Tabela 13 – Sujeitos por número de irmãos 

Número de 

irmãos 

Sujeitos Total 

Masculino Feminino n % 

Nenhum 00 01 01 2,3 

1 a 3 pax 04 02 06 13,6 

4 a 6 pax 07 11 18 40,9 

7  a 9 pax 07 07 14 31,8 

10 + pax 04 01 05 11,4 

Total 22 22 44 100 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados 



 
 

135 
 

Como ficou expresso, foi nestes contextos familiares numerosos e alargados em 

que a maioria dos informantes formatou parte da sua personalidade ao longo dos anos. 

De facto, a extensão destas famílias contraria o ideal de família burguesa característico 

da sociedade industrial baseada na escolha do par pelo amor romântico, em que a 

família é concebida nos moldes mais restritos, uma família nuclear constituída por pai, 

mãe e um ou dois filhos. Trata-se ainda de uma estrutura familiar predominantemente 

enraizada na idiossincrasia das sociedades tradicionais africanas, que acolhe no seu seio 

não apenas os parentes em linha recta, muitas vezes também já numerosos, mas também 

parentes em linha horizontal e, por vezes, elementos da vizinhança ou amigos. É uma 

estrutura que assenta vulgarmente no adágio de que «na casa do africano cabem todos».  

 Foi no seio desse tipo de contextos familiares e por via da sociabilidade que os 

jovens incorporaram valores que, por um lado, os legitimam como membros de «pleno 

direito» desses agregados familiares e, por outro, os catapultam para a sociedade com 

identidade familiar própria. Um desses valores é a religião que, ao longo de suas 

infâncias e adolescências, esteve sempre presente na educação familiar dos actuais 

jovens, como veremos a seguir.  

 Religião e valores 

  Os valores religiosos são dos mais transversais no discurso dos sujeitos desta 

investigação. Os jovens têm a religião como importante instrumento de orientação de 

vida, tanto na família como na sociedade. Mesmo os poucos que revelaram não integrar 

práticas religiosas na sua actual rotina semanal, em algum momento da infância ou 

adolescência relataram alguma frequência activa à igreja.  

Tabela 14 – Sujeitos por prática religiosa 

Práticas religiosas Sujeitos Total 

Masculino Feminino n % 

Católica 10 9 19 43,2 

Protestante 6 8 14 31,8 

Não frequenta 6 5 11 25 

Total 22 22 44 100 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados 

 Os relatos sobre as convicções e práticas religiosas permitiram estabelecer três 

perfis fundamentais: o primeiro é o de jovens com identidade católica; o segundo, de 

identidades subsumidas de distintas igrejas evangélicas agrupadas aqui em perfil 

protestante; e o perfil dos que, apesar de em algum momento de sua infância terem tido 
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um fervor religioso, são irregulares ou não frequentam nenhumas actividades religiosas. 

A estes denominamos apenas de não participantes.  

 A Tabela 14 mostra que 75 por cento dos sujeitos revelaram alguma prática 

religiosa. Destes, cerca 43 por cento frequentam a igreja católica e 32 por cento as 

distintas igrejas evangélicas. Os que não integram práticas religiosas na sua rotina 

semanal representam menos de um terço da população em estudo. 

 Os dados anteriores revelam uma expressiva importância da religião na vida 

desses jovens. Tal importância é mais elevada se tivermos em conta que a maioria dos 

sujeitos reside nos subúrbios onde “as igrejas constituem espaços de sociabilidade, pois 

muitas vezes são os únicos lugares públicos dentro do bairro onde as pessoas podem 

encontrar-se, conversar ou exercer uma actividade em comum” (Seibert, 2013:168). Os 

princípios religiosos permeiam o modo de ser e de estar dos jovens uma vez que, 

assimilados durante a infância, é sobre esses mesmos princípios que formam a sua 

mundovisão e desenvolvem interacções com as pessoas e as coisas.  

 Ao reconhecer o valor da religião no alvorecer de sua vida, Anastácia (22 anos) 

diz que "os meus pais são cristãos, e quando se nasce e cresce numa família cristã há 

um caminho a seguir". Esta afirmação exprime um sentido de orientação baseado nos 

pressupostos religiosos. Por isso ela acrescenta que teve "uma infância bonita, sem 

muita confusão. Tive o máximo para ter uma infância regrada e bonita".  

 Como se pode observar, na visão de Anastácia a beleza da infância está no facto 

de ela ter sido "regrada", e por ter nascido numa família cristã. A sua perspectiva 

espelha a centralidade da religião na educação das novas gerações em muitas 

comunidades angolanas e da província de Benguela em particular, algo levado muito em 

conta até hoje pelos adultos.  

 Em substância a religião goza de influência profunda nas dinâmicas sociais dos 

jovens. Constituem, de facto, “redes sociais mais abrangentes do que a família” (Seibert, 

2013:168) em que tomam parte crianças, jovens e adultos, num rol de actividades social 

e espiritualmente úteis. Na ritualização de suas vidas, a religião parece ditar as regras de 

conduta pessoal e social de quase todos sujeitos, em todos os momentos do dia. Pelo 

menos é o que diz Isabel (34 anos) ao afirmar: "Acordo já a pensar em Deus, faço o 

pequeno-almoço, preparo-me e vou ao serviço. À escola vou quando tenho aulas". 
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Mazunina, de 22 anos, partilha do mesmo estilo de vida: "Vou à igreja, estou 

sempre na igreja, gosto das actividades da igreja. Foi a educação que me deram. Então 

a minha vida é escola, igreja e convívio com a família". O engajamento destas nas 

tarefas religiosas reafirma a “importância da igreja” que, de acordo com o estudo de 

Seibert (2013) sobre «Auto-organização e entreajuda nos bairros peri-urbanos de 

Maputo e Luanda», “é testemunhada pelas muitas horas semanais que os fiéis dedicam à 

respectiva congregação” (p. 168). 

 Na religião está igualmente enraizada a forma como os jovens olham as questões 

de género e outros valores socais. Nos seus discursos revelaram posições dúbias em 

relação ao facto de se ser homem ou mulher. Aparentemente indiferentes, na prática 

importam-se perante a condição de se ser homem ou mulher. Em muitos casos, 

socorrem-se dos preceitos religiosos para justificar um olhar discriminatório para o sexo 

oposto:  

“Como diziam a Escrituras Sagradas, o homem é a cabeça, o homem vai comer pelo seu 

próprio esforço. Então é essa questão que as vezes sinto que é uma dádiva em ser homem 

no sentido de procurar eu ser eu mesmo. Eu acho que se eu fosse rapariga, eh as 

raparigas eu sinto que têm algumas limitações, têm algumas limitações. Por exemplo, 

nós homens temos mais liberdade, no geral"(Bartolomeu, 23 anos); 

“Acho que o que tive durante toda trajetória, o ser mulher não interrompeu, não 

estragou nada de momento. Não sei daqui para diante. Gosto de ser mulher mesmo. Deus 

me fez mulher, gostei de ser mulher” (Marta, 21 anos); 

“Nunca me imaginei ainda num lugar feminino. Mas, de qualquer maneira poderia haver 

também umas transformações. Se é que fosse acho que eu teria até aqui não sei lá 

quantos filhos e muitos. Se calhar seria já casada, se assim posso dizer. Orgulho-me em 

ser rapaz, orgulho-me e muito, muito mesmo. Não é querer dizer que ser menina tem um 

lado muito negativo, mas não é nada disso. Antes pelo contrário, as mulheres são 

sagradas e devem ser muito respeitadas” (Sardinha, 28 anos); 

“Não é fácil ser mulher. Há muitos assédios por aí. Se não tiveres a cabeça no 

lugar podes te desviar. Já me imaginei rapaz, porque achei que ser menina ou 

rapariga é qualquer coisa descartável,  mas os rapazes as vezes sofrem mais e as 

meninas beneficiadas ou atenuadas” (Natália, 25 anos). 

Os depoimentos evidenciam um diferenciador sobre os papéis dos indivíduos 

decorrentes da sua condição sexual. Ao mesmo denunciam certos comportamentos 

desviantes ligados a preconceitos em relação ao género tais como o assédio e a vida 

fácil. De qualquer modo fica também espelhado um certo posicionamento conservador 
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baseado em preceitos religiosos, ao manifestar gratidão ou orgulho pela personalidade 

que se tem e não desejar ser ou se colocar no lugar do sexo oposto. É deste modo que 

muitos jovens olham para si e para o outro, em grande medida influenciados por uma 

socialização religiosa que os acompanha desde tenra idade. 

A força da religião é igualmente notória no modo em como os jovens olham para 

outras dimensões de vida tais como o matrimónio e a parentalidade. Apenas uma ínfima 

parte admite ter filhos ou família constituída. A maioria considera que tal não tem 

pressa e condiciona tais projectos de vida à conclusão dos estudos e obtenção de 

emprego. Além disso, os jovens referem que a materialização desses objectivos deve 

conformar-se com a orientação religiosa recebida no seio familiar.  

 Situação ocupacional 

 A situação ocupacional representa outro dos focos de caracterização dos 

informantes deste trabalho. As tabelas números 6 e 7, atrás apresentadas, discriminam 

por nomes os sujeitos e estabelecem para cada um o respectivo estado ocupacional. Na 

tabela seguinte (Tabela 15) apresenta-se um fragmento dos referidos quadros, com vista 

a elucidar sucintamente este elemento de caracterização dos sujeitos.  

Tabela 15 – Sujeitos por situação ocupacional 

 

Sujeitos 

Situação ocupacional  

Total Só estuda Estuda e trabalha 

Masculino 10 12 22 

Feminino 15 07 22 

Total 25 19 44 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados 

 Um pouco mais de metade da amostra, equivalente a 25 elementos, tem como 

actividade exclusiva os estudos. Neste aspecto, pode dizer-se que é relativamente ligeira 

a diferença entre o número dos sujeitos que só estudam e os que estudam e trabalham ao 

mesmo tempo (19). A maioria (60%) dos jovens desempregados é do sexo feminino.  

Analisando cada um dos grupos, verifica-se que entre 22 homens dez só estudam 

e 12 trabalham e estudam. Verifica-se deste modo um relativo equilíbrio. Já do lado das 

jovens, apenas sete das 22 têm um emprego assegurado, o que ilustra uma diferença de 

realce quanto à inserção da mulher no mercado laboral que importa assinalar. 
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Tabela 16 – Sujeitos empregados por tipos de actividades 

Sujeitos Profissão/Empregador  Sujeitos Profissão/Empregador 

Américo Soldador/ Empresa Privada Cassinda Secretária Admin /Ensino 

Superior  Privado 

Amândio Docente /Escola Pública Isabel Func. Admin. / Ensino Superior  

Público 

Antonico Alfabetizador / Escola 

Público-Privada 

Josefina Docente e Técn. Contab. /Escola 

Pública e Empresa Privada 

Cambovo Técnico RH / Empresa 

Público-Privada 

Kutala Realizadora TV / Empresa 

Pública 

Carlos Docente / Escola Pública Lucrécia Docente / Escola Pública 

Claudino Docente / Escola Particular Natália Trabalhadora Boutique/ Empresa 

Particular 

Dumbo Estomatologista / Saúde Yanilsa Docente e Gestora / Escola e 

Empresa Privadas 

Evangelista Docente / Escola Pública 

Sardinha Docente / Escola Pública 

Tchingue Docente / Escola Pública 

Tchitumba Técnico de Telecomunicação/ 

Instituo Público 

Veríssimo Docente / Escola Pública 

 Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 

 Olhando ainda quer para estes dados quer para os dois quadros explicativos 

anteriormente apresentados, afere-se também que os indivíduos do sexo masculino 

conseguem empregar-se mais cedo em relação aos seus pares do sexo feminino. A 

média de idades nos jovens empregados é de 24,6 anos, enquanto nas jovens 

empregadas é de 28,7 anos. Todas as jovens empregadas têm 25 ou mais anos, enquanto 

nos jovens empregados se pode encontrar indivíduos empregados aos 22 anos. 

Observa-se também que entre os jovens do sexo masculino desempregados 

nenhum tem ainda 25 anos de idade, enquanto entre os do sexo feminino 

desempregados há quem já tenha 28 ou 29 anos de idade. Independentemente dos 

cursos que estão a fazer no ensino superior, cerca de metade dos sujeitos empregados 

trabalha na docência, quer no sector público ou privado (Tabela 16), onde ingressaram 

por concurso público.   

"Eu sou docente. Eu fiz formação de professores na área de Matemática/Física na 

cidade de Luena. Quando vim para cá há quatro anos participei no concurso público e 

fui admitido" (Amândio, 26 anos); 

"Sou professor. Cheguei a docência através de concurso público"(Carlos, 24 anos); 
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"Sou professora, além de estudante claro. Estou satisfeita e não penso mudar de 

profissão. É uma profissão que sempre imaginei exercer. É uma vocação" (Lucrécia, 31 

anos). 

 Oito jovens do sexo masculino e três do sexo feminino exercem a docência no 

conjunto de 19 jovens empregados. Alguns, como Sardinha (28 anos), tiveram de tentar 

muitas vezes para conseguir uma vaga no sector da educação: "foi a primeira vez que 

Catumbela recebeu um concurso público, em 2012… e tivemos a sorte, se não mesmo a 

bênção de sermos admitidos".  

 Além da docência, outros sujeitos desenvolvem actividades laborais ou 

empresariais. É o caso de Yanilsa (30 anos) e de Josefina (31 anos): 

"Sou professora há três anos e gestora de softwares há seis anos, tenho uma empresa 

de gestão de softwares… no professorado, foi através de convite de uma escola privada 

para dar aulas de informática e passei a gostar de ambas ocupações profissionais" 

(Yanilsa, 30 anos). 

 

"Actualmente sou professora do primeiro ciclo e técnica de contabilidade devido aos 

concursos públicos da educação ingressei também em um dos concursos e comecei a 

dar aulas também e até hoje" (Josefina, 31 anos) 

 Para alguns desses jovens ser docente é uma espécie de sonho concretizado. É o 

que se pode aferir na afirmação de Evangelista (23 anos): "Desde sempre sonhei ser 

professor. Gosto de falar, gosto de transmitir conhecimento, gosto estar a me 

relacionar com alguém. Não penso em mudar, apenas progredir".  

Do lado contrário encontram-se também quem considera a docência apenas de 

passagem em busca de outros patamares. Dumbo, de 23 anos, afirma que "gostaria de 

mudar porque o estilo de emprego que eu gosto é banco, trabalhar no banco. Ou seja, 

ter o domínio do que os homens vão atrás. Banco é trabalhar com dinheiro". Opinião 

similar tem Veríssimo (28 anos): "nunca tive muita intenção de ser professor, até 

porque se quisesse mesmo estaria a fazer ciências da educação". 

 Noutros ramos de actividades os depoimentos transparecem uma maior 

satisfação para com a profissão. As observações levantadas apontam apenas para a 

necessidade de maior progressão na carreira, num sinal de ambição profissional e de 

mudança que se associa à modernidade. Cambovo (24 anos), por exemplo, afirma: "sou 

técnico de recursos humanos. Estou satisfeito porque a projecção de carreira é boa. 
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Não penso mudar de profissão, mas o que quero é entrar mais a fundo na área em que 

eu trabalho. É progredir". Perspectiva como esta pode ser lida na seguinte afirmação:  

"Estava na produção, passei pela edição e agora estou a fazer realização de 

alguns programas informativos. Eu estou satisfeita é com o emprego, porque 

tenho um emprego. Mas eu gostaria de ter mais oportunidades. Talvez na sede 

em Luanda haja mais oportunidade" (Kutala, 24 anos). 

Tanto nesta como na anterior afirmação proferida por Dumbo, vemos exemplos 

de diversidade de motivos no acesso ao emprego jovem. Os desejos de progressão nas 

carreiras e de elevação de estatuto socioeconómico reflectem alguma visão moderna 

ligada à economia, trabalho bancário, comunicação audiovisual, entre outros sectores 

laborais. 

 A lista de jovens empregados é integrada por onze docentes, três técnicos 

administrativos, um soldador industrial, um técnico de telecomunicações, um 

estomatologista, uma realizadora de televisão e uma trabalhadora de boutique. Alguns 

destes jovens debatem-se com incertezas no emprego devido a situações contratuais ou 

por augurarem algum ajustamento do posto de trabalho com a formação que estão a 

levar a cabo, como pode ser conferido nas seguintes afirmações: 

"Trabalho no Centro de Estomatologia do Lobito, nesse momento não estou colocado, 

mas trabalho com contrato a termo certo, estou à espera das colocações" (Dumbo, 23 

anos); 

"Mesmo que seja funcionária pública, eu quero exercer ou estar numa área que eu 

trabalhe com Direito" (Isabel, 34 anos). 

 

 A heterogeneidade nas escolhas é demonstrativa da fragmentação de interesses e 

das oportunidades colocadas ao dispor dos jovens para fazerem face aos desafios na 

transição para a vida adulta. Tudo serve na luta pela sua afirmação pessoal e social. Na 

maior parte dos casos a vocação é preterida em função da primeira oportunidade. É o 

"salve-se quem poder", em muitos casos, característico das sociedades modernas ou em 

processos de modernização, confrontadas com a escassez de postos de trabalho, 

sobretudo para a juventude.  

 No caso dos jovens em análise, a escassez de oportunidades de trabalho tem 

deixado mais de uma dezena na expectativa de encontrar um emprego para a satisfação 

de suas necessidades. Em vários casos, as suas ansiedades já não se limitam a 
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actividades tradicionais. É o caso de Maurício (22 anos) que afirma: "Eu, qualquer 

profissão exerceria, mas desde que esteja num padrão tipo de gestão". 

 É um facto que a maioria dos sujeitos ainda se encontra na faixa etária dos 20 

anos. Porém, mais de metade dos jovens se encontram desempregados, uma situação 

que se tem revelado desesperante para muitos deles. Aliás, o desemprego jovem é um 

dos problemas do país, de acordo com os resultados do Censo de 2014 (INE, 2016). 

Certamente haveria muitas análises a fazer em relação aos factores que estão na base do 

considerável índice de desemprego jovem na província, sobretudo entre os que 

frequentam ou possuem o ensino universitário (Patatas, 2016), bem como da 

desproporcionalidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego.  

 É provável que as questões de género integrassem o conjunto de reflexões em 

torno de um debate enriquecedor sobre os índices de empregabilidade juvenil no país 

que, por enquanto, julgamos estarem fora dos objectivos do presente trabalho. No 

entanto, a constatação em relação ao quadro ocupacional do grupo em estudo é a de que 

a maioria dos sujeitos universitários não trabalha, e que o sexo feminino é o mais 

desfavorecido, quer em termos de quantidade quer em termos etários, uma vez que as 

raparigas conseguem empregar-se normalmente mais tarde (com 24 ou mais anos) em 

relação ao sexo masculino.  

 De um modo geral, estes jovens pertencem a famílias cujos chefes desenvolvem 

actividades ocupacionais diversas, que vão do sector informal ao formal. 

Contrariamente a actividade camponesa e a iliteracia predominantes nos seus 

ascendentes, os actuais chefes de família, pais dos jovens universitários em estudo, 

tendem a revelar alguma cultura intelectual. Na sua maioria já se apresentam com níveis 

médio e superior de escolaridades, e ocupam-se fundamentalmente da docência, 

operariado e actividades comerciais. (Anexo VII). 

 Em Angola, há uma complexidade em estabelecer o estatuto socioeconómico das 

famílias com base na fonte de rendimento (Carvalho, 2002:46). Pois, não existe uma 

clara categorização económica neste aspecto, e é ainda incisivo o peso informal de 

proveniência de dividendos familiares. Por exemplo, há ocupações informais que geram 

mais recursos para certos chefes de famílias, muitas vezes iletrados, do que uma 

actividade formal, socialmente colocada, desenvolvida até por um indivíduos com um 

grau de escolaridade médio ou superior. Por isso, adoptando a categorização formulada 
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pelo sociólogo Paulo de Carvalho, consideramos que varia entre remediado e 

relativamente remediado a posição socioeconómica das famílias a que pertencem os 

sujeitos.     

3. Situação académica   

A ocupação académica é o último aspecto a abordar nesta caracterização. A 

condição de estudante do ensino superior é a característica mais transversal aos jovens. 

No entanto, isto não significa que se esbata a heterogeneidade várias vezes manifestada 

ao longo do estudo. Frequentar a escola é uma das principais ocupações (se não a mais 

importante) de cada um dos informantes. Mas também se diversificam em relação aos 

estabelecimentos de ensino, cursos e níveis escolares frequentados (Tabela 17).  

Tabela 17 – Sujeitos por instituições de ensino superior 

Instituições de Ensino Superior (IES) Sujeitos Total 

F M n % 

 

Públicas 

(UKB)* 

Faculdade de Direito 2 2 4 9.09 

Faculdade de Economia 2 2 4 9.09 

Faculdade de Medicina 2 2 4 9.09 

Instituto Superior de Ciências da Educação 3 2 5 11,36 

Instituto Superior Politécnico de Lobito 2 3 5 11,36 

 

 

Privadas 

Instituto Superior Politécnico de Benguela 2 2 4 9.09 

Instituto Superior Politécnico Jean Piaget/Benguela 3 2 5 11,36 

Instituto Superior Politécnico Lusíada/Benguela 2 3 5 11,36 

Instituto Superior Politécnico Católico Benguela 2 2 4 9,09 

Instituto Superior Politécnico Maravilha/Benguela 2 2 4 9,09 

Total (10 instituições) 22 22 44 100 

* Excluído o ISCED-Sumbe,  Cuanza Sul, outra unidade orgânica da UKB 

 

Como se vê, os 44 informantes estão matriculados e frequentam aulas nos dez 

estabelecimentos de ensino superior da província (22 no ensino público e 22 no 

privado), distribuídos em 23 cursos que foram reunidos em cinco áreas de formação: 

Ciências da Educação e Humanidades (25% de sujeitos), Ciências Económicas e 

Empresariais (25%), e Engenharia e Tecnologias (22,7%), Ciências Jurídico-Sociais 

(18,1%) e Ciências Médicas (9%).  

Direito é o curso mais presente, com sete informantes. Os cursos menos 

representados contam apenas com um elemento. Em termos de grau de escolaridade, o 

primeiro ano detém 22% de representatividade, o segundo e terceiro, 25% cada, e o 

quarto ano de escolaridade, 27%, sendo o mais representado (Tabela 18). 
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Tabela 18 – Sujeitos por níveis de escolaridade 

Nº 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

1 Fátima  Natália  Antonico Lucrécia 

2 Tomás Aristófanes Tchitunda  Abelardo 

3 Ngueve Jinga Tchingue Anastácia  

4 Cassinda Claudino  Amarildo  Josefina  

5 Fernanda Bartolomeu  Dominiano Isabel 

6 Marta Dumbo Sardinha  Catarina 

7 Kutala  Luzia Cambovo  Amândio 

8 Lussati Maurício  Tadeu Carlos 

9 Mazunina Domingos  Jamba Yanilsa  

10 Evangelista Ivódia Américo Bimbi  

11  Ukwessunga  Cláudia Veríssimo  

12  Dorivalda 

T 10 11 11 12 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados do estudo 

 Quer em relação aos cursos, quer aos níveis ou estabelecimento escolar 

frequentados, os sujeitos manifestam diferentes graus de satisfação: 

“Estou com raiva de mim por ter reprovado na 2ª classe porque este ano 

estaria a fazer o 5º ano. Gostava de ter estudado mais” (Amândio, 26 anos); 

“Sinto-me satisfeita sim, sinto-me satisfeita. Aos 31 anos eu já deveria ter 

terminado o curso superior, porque antes tentava nas universidades públicas e 

não conseguia. Então tinha que esperar um bocadinho mais e trabalhar um 

bocadinho mais para poder entrar o instituto superior que é privado. Mas neste 

momento sinto-me feliz porque antes dos meus 35 anos já estou a terminar o 

curso superior” (Josefina, 31 anos).     

“Desde sempre gostei que fosse chamado engenheiro. Fiz no ensino médio o 

curso de petroquímica. Ali vi que o curso é tão bom e que combina comigo” 

(Domingos, 20 anos); 

“Não quis fazer este curso de Engenharia Mecânica... queria fazer Controlo de 

Qualidade ou Engenharia Química ou Petróleo e Gás, mas como infelizmente 

não pude entrar na universidade... Não me sinto satisfeita, mas estou 

conformada” (Jinga, 20 anos) 

 Os relatos dão essencialmente conta de três graus de satisfação em relação à 

situação académica. Encontramos sujeitos satisfeitos com o curso, nível escolar ou 

estabelecimento de ensino que frequentam. Neste grupo encontramos, em primeiro 

lugar, aqueles que viram concretizados um desejo idealizado enquanto mais novos, uma 

vez frequentar cursos ou anos escolares compatíveis com a idade e formação anterior no 

ensino médio. Também fazem parte deste grupo os que, após tentativas de ingresso no 

ensino superior viram uma porta aberta para continuar os estudos, mesmo que tal não 

seja um curso anteriormente preconizado. 
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 Outro grupo de sujeitos é o dos insatisfeitos. Aqui encontramos aqueles que 

frequentam cursos e anos escolares incompatíveis com o projectado anteriormente. Mas, 

por ser a oportunidade encontrada, continuam engajados na formação, embora nutram a 

vontade de um dia cursarem o que mais gostam. É o grupo dos estudantes 

inconformados. Muito ligado a este grupo, existe outro sector de jovens conformados 

que, tendo conseguido uma vaga para continuar os estudos, tiveram de adaptar-se à 

nova oferta curricular, mesmo não tendo sido a almejada anteriormente. Na 

generalidade, tanto os satisfeitos como os insatisfeitos e conformados, alguns dos quais 

a primeira geração na família a chegar à universidade, revelam motivações explícitas 

em continuar e terminar a formação.    

Em suma, além da diversidade decorrente das características sociodemográficas 

enumeradas, como sexo, idade, localização territorial, estatuto socioeconómico, prática 

religiosa e situação ocupacional, os sujeitos ou grupos de sujeitos têm igualmente 

heterogeneidade pela sua situação académica (escola, curso e ano de escolaridade). 

Temos assim um grupo de jovens universitários maioritariamente com menos de 25 

anos, com características suburbanas, provenientes de famílias extensas e numerosas, 

forte sentido religioso (cristão) e marcado por algum índice de desemprego. A este 

perfil predominante associam-se outras características particulares atrás abordadas, em 

função das quais analisaremos os usos e consumos mediáticos do grupo em estudo.  
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PRÁTICAS DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS COM OS MEDIA 
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CAPÍTULO VI 

PRÁTICAS MEDIÁTICAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

 

 Este capítulo apresenta e analisa os resultados das vivências e experiências dos 

jovens universitários de Benguela com os meios de comunicação. A partir de suas 

declarações, efectuamos sínteses e categorizações necessárias, à luz das variáveis e 

dimensões de análise preestabelecidas, que permitiram identificar padrões e 

singularidades nos usos dos media pelos sujeitos enquanto crianças e adolescentes. Os 

tópicos são relativos aos parques de media na família dos sujeitos, bem como a sua 

interacção com os meios, principlamente as leituras, rádio e a televisão. Não tratamos 

aqui da sua relação com o computador, telemóvel e Internet devido à exígua experiência 

com estes meios, enquanto mais novos. 

  

1. «Paisagens de media» na infância e adolescência 

 A relação da criança e do adolescente com os media inscreve-se no quadro da 

Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. O documento aprovado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de Novembro de 1989 "agrupa três aspectos 

fundamentais dos direitos da criança: acesso à informação, protecção e participação" 

(David, 1999:36). No seu Artigo 17º, os Estados Membros "reconhecem a importância 

da função exercida pelos órgãos de comunicação social e asseguram o acesso da criança 

à informação e a documentos provenientes de fontes nacionais e internacionais diversas, 

nomeadamente aqueles que visem promover o seu bem-estar social, espiritual e moral, 

assim como a sua saúde física e mental" (UNICEF, 1989:12). 

 Entre outros aspectos, nas alíneas a) e c) do mesmo Artigo, encorajam-se "os 

órgãos de comunicação social a difundir informação e documentos que revistam 

utilidade social e cultural para a criança", bem como à "produção e a difusão de livros" 

infantis. Daí que o acesso das crianças e adolescentes aos media se tenha constituído 

uma das prioridades no âmbito das políticas públicas dos países signatários, incluindo 

Angola que ratificou o documento a 5 de Dezembro de 1990 (Albuquerque, 2000:36).  
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 Os media estão cada vez mais presentes no quotidiano das crianças, adolescentes 

e jovens. Tal presença parte do espaço familiar e se estende a outros locais e sectores da 

sociedade. De acordo com Livingstone, Holden e Bovill (1999), "o lar se torna o lugar-

chave para a integração das telecomunicações, televisão, rádio, computador e vídeo, 

com TV a cabo e por satélite, jogos de computador, Internet e outras mídias interactivas, 

já transformando a vida diária de crianças e jovens" (p. 45). Esta perspectiva é 

fundamental para compreender a oferta mediática nos ambientes familiares dos sujeitos 

do presente estudo, com vista a aferir o grau de riqueza ou privação a que os mesmos 

estiveram ou estão sujeitos. O objectivo é identificar as paisagens mediáticas dos 

sujeitos enquanto crianças, adolescentes e jovens. Tal como referem os autores citados, 

pretende-se compreender os acessos, usos, consumos e apropriações dos media no 

quotidiano infantil e juvenil dos indivíduos, de acordo com a sua "classe social, género, 

educação" (Livingstone et. al., 1999:46), localização territorial, religião e outras 

características socioculturais. 

 Deste modo, a disponibilidade de meios nos contextos sociais e familiares é, 

antes de mais, um pressuposto fundamental para o delineamento da história pessoal dos 

sujeitos com os diferentes meios de comunicação. É a partir dessa disponibilidade que, 

desde tenra idade e ainda no meio familiar, se pode falar de uma relação sujeito-media.   

 Os depoimentos revelaram um quadro variável em relação à disponibilidade de 

meios de comunicação, aos tipos e formas de acessos, usos, consumos e apropriações 

das leituras, rádio e televisão. Esta variabilidade está de algum modo ligada ao contexto 

socioeconómico e político do país (durante a guerra e primeiros 15 anos de paz), ao 

estatuto socioeconómico e localização territorial das famílias e a crenças religiosas, 

entre outros factores.  

 Em relação ao estatuto socioeconómico das famílias, não foi possível estabelecer 

de forma exacta a classe social de todos os sujeitos. Em alguns casos fizemo-lo por 

inferência a partir de relatos de dificuldades ou facilidades sociais evidenciadas ao 

longo de suas trajectórias de vida. Em outros, pelo reconhecimento manifestado em 

como se vivia em famílias de escassos ou de médios rendimentos. Tivemos também em 

consideração o grau de literacia e a ocupação/profissão dos pais e avós dos sujeitos, 

embora com flexibilidade já que, em alguns casos, estes pressupostos se foram 

alterando.  
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 Berços de media 

 A paisagem mediática na infância, ou seja, a quantidade e a qualidade de 

aparelhos electrónicos de comunicação disponíveis em casa dos sujeitos nos seus anos 

de infância, foi o primeiro aspecto tido em conta na abordagem da história pessoal com 

os media. Os testemunhos revelaram uma multiplicidade de situações a que chamamos 

de berços de media (cradles of media, em inglês) ou berços mediáticos (media cradle).  

 Entre vários significados, a palavra berço
37

 designa "pequena cama para crianças 

de colo" ou, por extensão, "a mais tenra infância". Em sentido figurado, designa o 

"lugar onde uma pessoa ou coisa nasceu ou teve origem". Fala-se de berço para referir-

se à infância, à origem, à procedência. O termo é aplicado também ao conjunto de 

meios, princípios ou valores que o indivíduo recebe enquanto mais novo para a 

formação da sua personalidade. Assim, um berçário diz respeito a locais ou instituições 

de cuidados às crianças recém-nascidas; refere-se a todo o conjunto de meios 

específicos para a lida diária com as crianças de tenra idade na creche ou locais afins.  

 Deste modo, utilizamos os termos berço/berçário de media ou mediático 

(cradles of media ou media cradle) para, por analogia, nos referirmos ao conjunto de 

dispositivos de comunicação que os pais colocam à disposição dos filhos como 

aparelhos integrantes do leque de brinquedos que a criança tem para se entreter, 

comunicar, jogar, enfim, para crescer física, cognitiva e afectivamente. Basta ver os 

recheios de media (media fillings), muitos dos quais acoplados ou transformados em 

próprios brinquedos, que os pais colocam nas caminhas e salas de bebés ou crianças, 

salas comuns e outras dependências das casas, para conforto dos pequenos.  

 A utilização dos termos berço de media ou berço mediático neste estudo refere-

se apenas ao ambiente de media em que se desenvolve a criança e o adolescente, ao 

aparato de meios de comunicação que envolvem o indivíduo, desde a primeira infância 

à adolescência, integrantes do conjunto de objectos à sua disposição para o 

entretimento, expressão e formação cognitivas. 

No presente estudo, classificamos os referidos ambientes em berços pobres em 

media (poor media cradles), berços razoáveis em media (normal media cradle) e 

berços ricos em media (rich media cradles). Constituem berços pobres em media os 

lares que possuem de zero a três aparelhos de comunicação diferentes; os berços 

                                                           
37

Cfr. Dicionário Online de Português. https://www.dicio.com.br/berco/ 
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razoáveis em media possuem de quatro a sete aparelhos de comunicação diferentes; e os 

berços ricos em media possuem oito ou mais aparelhos de comunicação diferentes. 

Os lares de informantes do sexo masculino apresentam-se com pelo menos um 

total de 108 aparelhos de comunicação e os do sexo feminino com 126. O número de 

aparelhos lembrados e relatados por cada um dos indivíduos variou de três a onze. A 

contabilização dos mesmos revelou a existência de uma variedade de berços mediáticos 

na infância e adolescência dos sujeitos. Sem ter em conta a qualidade e custos unitários 

de cada aparelho electrónico, encontramos representações de três tipos de berços 

mediáticos atrás referidos.  

A Tabela 19 resume o número de aparelhos relatados pelos sujeitos e os distribui 

por tipos de berços de média aqui convencionados. 

Tabela 19 – Sujeitos por tipos de berço de media na infância/adolescência (N=44) 

Sujeitos Berços de media Total 

Pobre 
(poor media cradle) 

Razoável 
(normal media cradle) 

Rico 
(rich media cradle) 

Masculino 6 15 1 22 

Feminino 4 13 5 22 

Total 10 28 6 44 

% 22,72 63,63 13,63 100 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados do estudo 

 Uma análise mais detalhada de dados evidencia que a disponibilidade de media 

na infância/adolescência dos sujeitos registou variação. Houve meios comuns a todos, 

como o televisor, outros praticamente comuns, como o rádio e outros apontados por 

grande número, como o deck de vídeo, o leitor de CD/DVD ou o rádio cassetes. De um 

modo geral, afere-se que os ambientes de media domésticos foram tendencialmente 

razoáveis embora se admita que tal razoabilidade se tenha alcançado sobretudo quando 

os indivíduos já se encontravam em fases finais da adolescência. Vale lembrar que, 

como vimos, a infância de parte considerável dos sujeitos foi marcada por paisagens de 

media domésticas pobres.  

Das experiências em cada uma das paisagens mediáticas emergem três grupos de 

sujeitos. O grupo dos considerados berços pobres em media é constituído por lares cuja 

disponibilidade de media varia de zero a três aparelhos electrónicos de comunicação. 

No caso presente, este grupo é constituído por famílias em que nasceram e cresceram 

quase um quarto dos sujeitos. São os casos de Cláudia e Cambovo: 
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"A família era de baixa renda, não havia mais nada (…), só havia mesmo rádio 

e mais tarde a televisão" (Cambovo, 24 anos); 

 

"Rádio e televisor, deck de vídeo, só destes me lembro que havia, acho que só 

mesmo" (Cláudia, 21 anos). 

 Além da quantidade e do tipo de media, a disponibilidade destes variou 

igualmente no tempo e na ordem de aquisição dos mesmos pelas famílias. Para alguns 

sujeitos, o contacto com os meios de comunicação se deu desde muito cedo, ou seja, 

depararam-se com algum aparato de comunicação logo ao tomarem noção das coisas. 

Para outros, o contacto com os meios de comunicação na família ocorreu mais tarde, 

tendo acompanhado a incorporação gradual dos mesmos no espaço doméstico. A 

memória tão precisa das datas sugere o quanto essa entrada dos meios foi relevante na 

vida familiar e tendeu a ocorrer num momento simbólico ou festivo, como o Natal:  

"Lembro-me que o rádio o pai comprou em 1999, antes do Natal, um rádio que 

entrava cassete. Agora, quer o televisor quer o «Simba» foi no dia 24 de 

Dezembro de 2002. Foi quando em casa teve a primeira televisão e o primeiro 

gravador" (Evangelista, 23 anos); 

 

"Televisão, começámos a ter um televisor nos anos 90, penso 94, sim, é um 

rádio que tinha uma pequena dimensão, mas era mesmo para a sala. Agora, 

para ambientes festivos, esses foram mesmo aí na fase dos anos 2000, sim, 99, 

2000" (Veríssimo, 28 anos); 

 

"Acho que quando eu nasci já encontrei rádio, mas a televisão era preto e 

branco, já existia também (...) rádio cassete" (Luzia, 20 anos); 

 

"Rádio já tinha, mas não era rádio grande que ocupava uma parte da sala, era 

rádio pequeno rectangular que o meu pai utilizava no quarto dele e fora onde 

estivesse sentado (…). Tinha também telefone fixo, além do rádio e televisor, 

só" (Ukwessunga, 22 anos); 

 

"Desde que eu comecei a ver as coisas já havia o televisor aí. Mas, o rádio 

acho que foi mais tarde (…), televisor, aparelho de som. Eram os únicos" 

(Fátima, 20 anos). 

 

 Em quase todos os casos o recheio da paisagem mediática doméstica foi 

evoluindo com o tempo e de acordo com a melhoria das capacidades financeiras das 

famílias. Houve situações em que o contacto do sujeito com um televisor em casa, por 

exemplo, ocorreu apenas na adolescência: 
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"A primeira vez que a família teve TV, me lembro, foi em 2006. Rádio já tinha 

(…). Outros aparelhos só mais tarde, em 2008, 2009. Depois de ter primeiro a 

TV, veio um deck para vermos filmes" (Fernanda, 21 anos); 

 

"Lembro-me que quando comecei a ter noção das coisas encontrei já um 

radiozinho em casa. E era o tempo das cassetes, para se ouvir música era 

preciso comprar cassetes. Havia um rádio cassete, pronto (…). A TV acho que 

é entre 2000 ou 2001, estava aí com os meus 14 ou 15 anos" (Sardinha, 28 

anos). 

 

 São relatos que reflectem alguma carência de meios de comunicação nos lares 

dos jovens enquanto mais novos. A situação económica das famílias é apontada como 

principal condicionante da disponibilidade desses meios em momentos da infância ou 

adolescência, apesar de se admitirem aspectos contextuais ligados ao desenvolvimento 

da própria sociedade em que viviam. Num tom irónico, Abelardo expõe as dificuldades 

de sua família com base no uso dos meios de comunicação, especificamente a rádio: 

"Bem, quando eu nasci o meu pai já tinha um radito porque eu quando comecei 

a fixar as coisas, já tinha um radito (…). É engraçado, o tal radito estragava e 

ele reparava, estragava, ele reparava (risos). Muito engraçado porque aquilo 

era tipo uma sociedade muito atrasada e nós sempre assim ficávamos a ouvir 

rádio por influência dele (…). Lá nos anos 90 a 2000, era sempre rádio. 

Estragava, comprava, estragava, comprava. Depois quando passamos já para 

2000 parece que a sociedade começou a ter já uma visão mais crescida, é onde 

já passa a comprar o primeiro televisor, um «catorze», compra um deck e 

assim algumas cassetes. Começávamos assim a assistir, assistir filmes, sempre 

filmes, filmes, filmes porque lá já tínhamos luz por causa da rede geral" 

(Abelardo, 24 anos). 

 É um relato que exprime a história da família com os meios de comunicação, 

mas também o percurso socioeconómico precário da família e da sociedade angolana 

em geral. A carência de oferta mediática levou a que as crianças ou adolescentes da 

época recorressem a diversas formas para a satisfação das suas necessidades de 

consumo mediático. No caso do audiovisual, por exemplo, serviram de alternativas para 

os sujeitos as casas vizinhas ou os espaços semi-públicos que possuíam esses meios. Na 

década de 80 e 90 do século passado, alguns desses locais de exibição pública de 

televisão eram organizados pelas autoridades administrativas através das «comissões de 

zona ou de bairro». A emergência de dezenas de clubes de vídeo
38

 improvisados, 

                                                           
38

Entenda-se que os videoclubes ou clubes de vídeo aqui evidenciados, não são necessariamente os locais 

de venda ou aluguer de cassetes de vídeo (VHS) que começaram a surgir igualmente na década dos anos 

90 do século passado. Trata-se de determinadas salas improvisadas em prédios, quintais, terrenos baldios 



 
 

153 
 

proliferando em vários pontos dos centros urbanos e subúrbios de várias localidades 

angolanas, até mesmo em princípios do ano 2000, serviu igualmente para a satisfação 

das necessidades de consumo audiovisual: 

"Não tínhamos deck de vídeo, íamos mais nos clubes para assistir" (Luzia, 20 

anos); 

 

"Só um vizinho é que tinha [televisão]. Eu porque não gostava muito [de] 

rebaixar-se e toda hora ir à casa do vizinho, então inventava brincadeiras. 

Assistia pouco televisão, quase nada mesmo. Nessas pouquíssimas vezes, eu 

desde pequeno gostava muito de filmes, porque mesmo não tendo televisão ou 

deck em casa, o meu pai dava-me sempre dinheiro para ir ao clube" (Carlos, 24 

anos). 

 O recurso à casa de vizinhos e aos clubes de vídeo para o consumo do 

audiovisual era uma prática recorrente em diversas comunidades urbanas e suburbanas 

angolanas. Era praticamente uma moda, sobretudo nas duas últimas décadas do século 

XX e primeira década deste milénio. A mesma abarcava até famílias com berços de 

media relativamente recheados, excepto nas raras condições em que a aquisição e 

instalação de diversos aparelhos no espaço doméstico era mais ou menos simultânea. O 

relato de Cassinda espelha este exercício alternativo de crianças e adolescentes da época 

no acesso e uso do media televisivo:   

"Já existia um rádio, mas não existia televisão, porque me lembro que a 

primeira vez que comecei a ver televisão foi na casa dos vizinhos. Mas também 

eram poucos os que tinham naquela fase de televisão preto e branco, só depois 

de passar um tempinho é que nós conseguimos, há 20 anos atrás" (Cassinda, 26 

anos). 

 

 Este relato ilustra restrições a que uma parte de petizes foi sujeita na sua relação 

com os media, o que os torna um dos grupos particulares no conjunto total dos sujeitos 

cuja história pessoal com os meios de comunicação estamos a conferir. 

 

Os berços razoáveis em media são os aparatos constituídos em lares com quatro a 

sete aparelhos electrónicos de comunicação. É o conjunto que concentra o maior 

número de sujeitos. Representa quase dois terços da amostra, distribuídos quase por 

                                                                                                                                                                          
ou em mercados informais, nas zonas urbanas ou suburbanas, com vista à exibição de filmes e outros 

entretenimentos. A população infanto-juvenil era a principal frequentadora desses locais, embora se 

verificasse também a presença de alguns adultos, que tinham de pagar alguns «Kwanzas» (dinheiro 

angolano) para terem acesso aos recintos e assistirem às diferentes sessões audiovisuais.   
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igual entre ambos sexos. Tadeu, um dos membros do grupo, descreve a gradual 

incorporação dos media na família: 

"Eu lembro que a minha família tinha um rádio desde muito tempo, não sei. 

Agora, o televisor é por aí nos meus quatro ou cinco anos é que se comprou 

televisor, aquele que naquele tempo era preto e branco. Por volta de 2000, 

2001, 2002 ou 2003, não me lembro bem, o meu pai comprou o seu primeiro 

aparelho telefónico, depois do televisor a preto e branco veio um a cores, rádio 

cassete, aquele Lasonic, depois o Simba, leitor de CD, DVD, deck de vídeo, 

depois esses aparelhos grandes que levam seis colunas" (Tadeu, 22 anos).   

 Num patamar acima, situam-se os considerados berços ricos em media, famílias 

possuíam oito ou mais aparelhos de comunicação à disposição de suas crianças e 

adolescentes. Na nossa amostra, este grupo representa cerca de 14% das famílias dos 

sujeitos, maioritariamente do sexo feminino. A diversidade relatada de aparelhos 

reflecte alguma vantagem socioeconómica das famílias, o que propiciou desde cedo a 

interacção das crianças com os diferentes meios de comunicação: 

"Encontrei um televisor a preto e branco e aqueles rádios tão feios. Na minha 

avó já tinha isso, há 20 anos que convivo com rádio e a televisão, aqueles 

telefones grandões, fixo, é o que tinha. Depois foram aparecendo outros 

aparelhos: deck de vídeo, aos oito anos, depois leitores de DVD, rádio cassete, 

consola e mais tarde os telemóveis, computador, máquina digital e há três anos 

uma playstation" (Ivódia, 20 anos); 

 

"Tinha uma televisão antiga a preto e branco, mas não tinha rádio. O rádio a 

minha mãe trouxe, acho que já tinha nove ou 10 anos. Tinha televisão, rádio 

cassete, depois daquele rádio estragar, deck de vídeo, leitor de DVD, telefone 

fixo, em 1998/99 instalaram a Internet da Angola Telecom, o computador veio 

mais tarde, até já encontrou o ponto da Internet" (Yanilsa, 30 anos). 

 

"Tínhamos estes aparelhos todos, rádio, televisor, aparelho de som. Nós 

começamos a usar telefone fixo muito cedo. E telemóvel também o meu pai teve 

logo em 2000 ou 2002 quando os móveis entraram, por ser do Governo, tinha 

também rádio de comunicação. Tivemos deck de vídeo, depois leitores de CD e 

DVD, tinha videojogo, computador, câmara fotográfica" (Aristófanes, 25 

anos). 

 

 Mais neste do que no grupo anterior, a riqueza mediática pode avaliar-se não 

apenas pela quantidade de aparelhos, mas também pela qualidade expressa na 

diversidade e novidade de modelos tecnológicos introduzidos na infância e adolescência 

dos sujeitos. Além dos aparelhos mais transversais aos 44 sujeitos, por exemplo, entre 

os indivíduos de berços de media ricos ou recheados (e um pouco no grupo 
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imediatamente anterior) já se fala frequentemente de meios avançados (escassos na 

época), tais como as consolas de jogos, playstation, telemóveis, computadores (de mesa 

ou portáteis), Internet e câmaras fotográficas digitais. No entanto, a presença destes 

meios podemos considerá-la insignificante se tivermos em conta que não integravam o 

aparato de comunicação da maioria dos lares. 

 Em qualquer um dos tipos de lares, quase todos os entrevistados revelaram que 

os pais foram os provedores da compra e instalação dos aparelhos nas famílias. Foram 

poucas as referências de aquisições mediáticas para os lares atribuídas às mães, aos 

irmãos mais velhos ou aos próprios sujeitos. Pelo número de aparelhos relatados por 

ambos sexos e apresentados na Tabela 19, afere-se que os rapazes se destacam em 

termos de «berços mediáticos pobres» e as raparigas em termos de «berços mediáticos 

ricos». O equilíbrio relativo observa-se no caso de berços de media razoáveis ou 

normais, embora com ligeira vantagem do feminino.  

 Em termos gerais, oscilaram entre 15 e 20 os tipos de aparelhos electrónicos de 

comunicação enumerados pelos sujeitos como partes da oferta mediática familiar na sua 

infância e adolescência. Na Tabela 20 optamos por juntar alguns aparelhos que 

consideramos similares, complementares ou integrantes de mesmas plataformas ou 

pacotes de media, com é o caso dos televisores a preto e branco e a cores, leitores de CD 

e DVD ou a parabólica/descodificador/cabo/Internet.  

Tabela 20 – Sujeitos por volume de aparelhos de media em casa na infância/adolescência (N=234) 

Aparelhos de media na família na 

infância/adolescência 

Sujeitos Total 

Masc. Femin. 

Aparelhagem de som 4 2 6 

Câmara fotográfica 4 1 5 

Computador de mesa 3 6 9 

Computador portátil 0 1 1 

Consola de jogos  3 4 7 

Deck de vídeo (VHS) 16 19 35 

Gira-disco (de massa) 4 7 11 

Leitores de CD/DVD 13 14 27 

Parabólica/Cabo/Internet 2 1 3 

Rádio (normal) 17 21 37 

Radiogravador (Cassete) 12 17 29 

Rádio de comunicação 1 0 1 

Telefone fixo 6 9 15 

Telemóvel 1 2 3 

Televisor  22 22 44 

Sub-total 108 126 234 

Total 234 234 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do estudo 
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 A tabela ilustra que o televisor, rádio (comum), deck de vídeo, radiogravador e 

leitores de CD/DVD são os aparelhos mais comuns na infância e adolescência dos 

sujeitos. Todos os intervenientes tiveram televisor em algum momento de sua 

trajectória. Seguiram-se o aparelho de rádio, com 37 referências, o deck de vídeo, com 

35, o radiogravador, com 29, e o leitor de CD/DVD, com 27. Media menos comuns na 

infância e adolescência destes sujeitos foram o computador portátil e o rádio de 

comunicação, com uma única referência, e a parabólica/cabo, Internet e telemóvel, com 

três referências.  

Pela quantidade ou pela qualidade de aparelhos de comunicação destacados, 

podemos considerar que os sujeitos do presente estudo passaram a sua infância e 

adolescência em berços razoáveis de média. 

 Parque mediático doméstico e o contexto geo-social  

 A análise dos excertos apresentados permite igualmente ressaltar dois aspectos 

quanto à riqueza ou pobreza da paisagem mediática familiar dos sujeitos. O primeiro 

aspecto, já referido de algum modo atrás, tem que ver com o binómio estatuto social do 

chefe de família e a disponibilidade de meios de comunicação no espaço doméstico. As 

frases "a família era de baixa renda, não havia mais nada" ou "tínhamos estes 

aparelhos todos (…) por o pai ser do Governo" espelham uma dicotomia no acesso aos 

meios de comunicação. Para os sujeitos, a posição social do pai ou da mãe é 

determinante na aquisição de meios de comunicação para a casa, tanto em quantidade 

como em qualidade, numa lógica favorável aos estratos sociais mais altos da sociedade 

em detrimento de vastas camadas baixas da população.  

Outro aspecto a considerar tem que ver com o binómio localização territorial das 

famílias e a disponibilidade de media nos lares dos sujeitos. A questão a que se pretende 

responder é se o facto de viver na urbe ou no subúrbio, no litoral ou no interior, teve 

influência nos modos de aquisição ou de acessos aos diferentes tipos de media na 

infância e adolescência dos sujeitos.  

 De facto, a localização territorial é fundamental para a análise da distribuição da 

paisagem mediática pelos sujeitos enquanto mais novos. Para o efeito, estes foram 

distribuídos por número de aparelhos de comunicação relatados, conforme as 
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localidades e zonas em que residiam ou passaram os tempos de infância e de 

adolescência (Tabela 21). 

Tabela 21 – Volume de aparelhos de media por localidades de residência (N=234) 

  Nº aparelhos de media por localidades de residência   

Sujeitos Benguela Catumbela Lobito Balombo Outras Total 

Masculino 25 15 43 3 22 108 

Feminino 56 0 51 0 19 126 

Total 81 15 94 3 41 234 

% 34,61 6,41 40,17 1,28 17,52 100 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do estudo 

 

 Dois terços dos aparelhos enumerados estiveram concentrados nos municípios 

do Lobito e de Benguela, localidades de infância de cerca de dois terços dos sujeitos. 

Isto perfaz uma média de cerca de cinco aparelhos por família dos sujeitos do Lobito, 

Benguela e Catumbela, três aparelhos no Balombo e seis nas famílias de indivíduos que 

viveram em outros pontos do país. Deste ponto de vista, pode afirmar-se que a 

localização territorial dos media é compatível com a distribuição territorial dos sujeitos.  

 A mesma lógica é seguida em termos de zonas de residência (Gráfico 5). Com 

15 representantes, a zona urbana concentra cerca de um terço de aparelhos de 

comunicação contra uma maioria de meios detidos por 29 sujeitos residentes no meio 

suburbano.  

 

Gráfico 5 – Volume de aparelhos de media por zona de residência na infância/adolescência (%) 

 

Um pouco mais de 60% de aparelhos está concentrado em lares de indivíduos do 

meio suburbano, e cerca de 40% no meio urbano. Em termos médios, as famílias de 
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sujeitos residentes na zona urbana apresentam-se com seis aparelhos de comunicação, 

enquanto as dos residentes nos subúrbios apresentam-se com cinco aparelhos.  

Um olhar em detalhe permite-nos tirar outras ilações em relação à variação 

territorial das paisagens mediáticas domésticas. Por exemplo, uma comparação da 

disponibilidade de aparelhos electrónicos de comunicação de 15 indivíduos que vivem 

em zonas urbanas com o parque mediático de outros 15 indivíduos do meio suburbano, 

revela uma diferença considerável a favor dos primeiros.  

Isto pode significar que as famílias nas zonas urbanas, economicamente mais 

equipadas, tenderam em proporcionar berços mais ricos de media às suas crianças em 

relação a outras de meios suburbanos, economicamente menos equipadas. Basta ver, por 

exemplo, que 83% dos berços ricos media atrás mencionados foram constituídos por 

indivíduos que residiram em meios urbanos. 

O mesmo acontece com o facto de se viver no litoral ou no interior de Angola. 

As famílias residentes em localidades do litoral revelaram tendências em possuir um 

parque mediático mais rico em relação às suas similares do interior. Serve de exemplo o 

facto de, entre os 10 sujeitos com paisagens de media domésticas pobres, constarem os 

dois indivíduos provenientes de zonas urbanas de províncias do interior do país.       

 Portanto, temos igualmente uma diversidade de infâncias e adolescências se nos 

ativermos aos modos como os sujeitos estabeleceram o contacto com os diferentes 

aparelhos de comunicação ao longo de suas trajectórias de vida. Embora existam 

elementos comuns, ficaram visíveis as diferenças em relação aos meios de que 

dispunham as famílias para satisfazer as necessidades de consumo mediático dos seus 

agregados. A heterogeneidade dos sujeitos em relação aos berços de media disponíveis 

para o seu crescimento foi condicionada por vários factores, com destaque das 

assimetrias sociais e regionais agravadas pelo contexto de guerra no país, a condição 

socioeconómica das famílias e o gradual desanuviamento das dificuldades iniciado 

sobretudo a partir de 2002, altura que se estabeleceu a paz e se iniciou a ampla 

reconstrução do país.  

A seguir, veremos a história pessoal de cada um dos sujeitos como os diferentes 

media. 
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2. Leituras na infância e adolescência   

 

 Os sujeitos do presente estudo se relacionaram de diversos modos com os media  

impressos ao longo de sua infância e adolescência. Esta diversidade vai desde o tipo de 

literatura a que os mesmos tiveram acesso às rotinas de consumo reveladas por cada um. 

Fez-se uma síntese do essencial dos depoimentos sobre a relação dos sujeitos com os 

media impressos, a partir da qual construímos o discurso a seguir sobre os usos e 

consumos de leituras na infância e adolescência dos jovens universitários em estudo.  

 O hábito de leitura  

 O hábito de leitura na infância e adolescência dos sujeitos é avaliado, em 

primeiro lugar, a partir do posicionamento de cada um face aos meios impressos a que 

teve acesso na referida fase de vida. Pelos relatos dos informantes, a grosso modo, o 

grupo reparte-se entre os que disseram que liam e os que disseram que não liam na 

infância e adolescência. Dos 44 informantes, apenas 16 por cento integram os 

subgrupos dos que relataram práticas frequentes de leituras, como se vê na Gráfico 6.  

 

 

Gráfico 6 – Sujeitos por frequências de leitura na infância/adolescência (%) 

 

 A maioria (84%) dos sujeitos teve a leitura pouco presente na sua infância e 

adolescência, sem significativas diferenças em termos de género e localização 

territorial. Se os valores do gráfico podem omitir ou não espelhar alguns aspectos da 

realidade, servem de indicadores de base para aferir, neste estudo, o estado da cultura de 
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leitura na infância e adolescência de jovens universitários residentes na província de 

Benguela.  

 Começamos por analisar o subgrupo dos que afirmaram não terem praticado 

nenhuma leitura na infância e adolescência, como Aristófanes, Tadeu e Carlos:  

"Não lia, enquanto criança a minha brincadeira não foi ler. Foi fazer coisas de 

criança, jogar, enfim. Nós éramos pobres, não lia" (Carlos, 24 anos); 

 

"Não gostava de fazer leituras enquanto mais novo. Até porque enquanto mais 

novo eu ficava mais com a irmã da minha mãe do que com os meus pais (….). 

Eu só via o meu pai ao sábado e domingo e a minha mãe não ficava em casa 

assim constantemente (…). Não me motivavam a fazer leituras, a irmã da 

minha mãe também não" (Tadeu, 22 anos); 

 

"Infelizmente acho que por falta de incentivo ou orientação também. Isso [de 

leitura] não tinha nenhuma importância para mim. O importante era ir à 

escola, para mim estudar era apenas naquele momento que estava na escola. 

Em casa não tinha que fazer absolutamente nada, não lia infelizmente" 

(Aristófanes, 25 anos). 

 Estes excertos permitem tirar várias ilações em torno da ausência ou da fraca 

cultura de leitura. Embora confluam nesse aspecto em comum, os sujeitos se 

diferenciam quanto às realidades apontadas como causas da referida fraca cultura de 

leitura na sua infância e adolescência. No primeiro caso está em foco a situação de 

pobreza na família, nos dois últimos, a desmotivação ou falta de interesse pessoal dos 

petizes resultante da fraca orientação familiar ou mesmo demissão de responsabilidades 

parentais notória em várias famílias desestruturadas angolanas.   

 Num quadro próximo, de quase ausência de leitura, encontramos 21 jovens, 

representando mais de dois terços da amostra. Afirmações como "infelizmente não fui 

um bom leitor assíduo, lia uma vez à outra", de Bartolomeu (23 anos), "lia um pouco na 

adolescência, antes disso não", de Lussati (20 anos) ou "na infância só lia aquilo que 

mandavam ler", de Tchitunda (22 anos), e outras seguintes, destacam a seu modo a sua 

posição em relação às práticas de leitura enquanto mais novos: 

"Nunca tive assim hábitos de leituras. Lia pouco e nessas poucas vezes lia mais 

histórias infantis, e outras histórias, mas nunca acabava o livro. Lia coisas que 

combinavam com a minha idade" (Jamba, 21 anos) 

 

"Fazia leituras só daquilo que vinha da escola, só lia isso. E também não lia 

assim com tanta frequência, lia porque tinha que fazer provas" (Abelardo, 24 

anos); 
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"Lia de três em três dias, mais ou menos assim. Lia a matéria ou livro da 

escola, muito pouco" (Dumbo, 23 anos); 

 

"Não tinha e não tenho o hábito de leitura (...). Eu lia alguns livros infantis, 

mas era muito raro, era mais fácil ver televisão do que ler. O papá não lia para 

nós. Sou muito preguiçosa a estudar, eu acho que a minha inteligência não é na 

escola" (Kutala, 24 anos). 

 

 Como se pode ver, é recorrente a alegação de falta de hábito ou de gosto pela 

leitura como estando na base do carácter esporádico da actividade lectiva em suas vidas, 

como é o caso de fazer leituras apenas em momentos de testes na escola. Neste aspecto 

as razões apontadas aproximam-se das alegações do anterior grupo de três rapazes que 

excluíram este tipo de consumo cultural nas suas rotinas quotidianas enquanto petizes.  

 A afirmação "o papá não lia para nós" veiculada por uma das informantes 

levanta a velha questão do papel da mediação parental na promoção da cultura de leitura 

dos filhos a partir de tenra idade. Ao denunciar-se a falta de práticas de leituras do pai 

para os filhos expõe-se aqui uma das causas da impermeabilidade das novas gerações ao 

consumo da cultura impressa. O papel activo dos adultos na formação inicial do 

intelecto dos indivíduos é uma necessidade nessa fase de vida: 

"Antes preferia alguém ler e explicar para mim ao invés de eu ler. Lia muito 

pouco"(Amândio, 26 anos);   

 

"Não nasci naquela família de cultivar assim o amor pela leitura. Também em 

casa livros não tinha assim tantos livros, então não tinha como ler. Não há 

livro, não há leitura" (Marta, 21 anos); 

 

"Essa realidade de que os pais tinham que ler para nós não vivi, mas comprar 

os livros os meus pais compravam sempre livros para mim e para os meus 

irmãos" (Ukwessunga, 22 anos). 

 Apenas um dos sujeitos se referiu às leituras feitas para si por um dos 

progenitores: "o meu pai gostava de ler para mim também, contar histórias; não sei 

porque é que não ganhei assim gosto de ler", dizia Jinga (20 anos), numa reflexão sobre 

a sua própria pessoa enquanto não leitor. Para alguns, a difícil relação com os livros 

resultou de uma certa obrigatoriedade exercida quer pelos encarregados de educação 

quer pela escola: 
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"Lia muito pouco. Normalmente eram livros académicos porque os professores 

pediam, só por isso. Lia material da escola, só. Não gostava muito de ler" 

(Ngueve, 20 anos) 

"Era mais por obrigação dos pais e da escola, não lia por gosto, né" 

(Domingos, 20 anos). 

 

 A obrigatoriedade de leitura imposta aos educandos por professores e 

encarregados de educação era uma constante na infância e adolescência dos sujeitos e, 

no essencial, continua a sê-lo no presente. Em quase todos casos, a valorização da 

leitura foi ganhando corpo com o aumento de idade dos indivíduos: 

"Não me lembro de ter lido nenhuma obra literária antes de 2002, quer dizer, 

antes de concluir a 8ª classe (…). Em caso de leitura, enquanto adolescente, 

hum, era muito pouco, lia só conteúdos da escola" (Sardinha, 28 anos); 

 

"Era mais na fase final da adolescência e já a entrar na juventude aumentei um 

pouco mais de frequência de leitura. Não havia período, lia quando calhasse, 

não tinha assim aquele horário, era a calhar (Ivódia, 20 anos).  

 

 Estes depoimentos revelam uma relação concordante entre a idade dos sujeitos, 

o nível de escolaridade e as práticas de leitura. Ou seja, espelham que, com o aumento 

da idade e do nível escolar, aumentou o gosto pela leitura entre os sujeitos. Não sendo 

uma ilação absoluta, compararemos no capítulo seguinte as intensidades de usos de 

leituras na infância/adolescência e na juventude, com vista a compreendermos melhor o 

posicionamento actual dos indivíduos perante os meios impressos.  

 Além das razões apontadas como factores na base da fraca cultura de leitura 

entre crianças e adolescentes da época, Sardinha (28 anos) destaca a iliteracia parental: 

"Não tínhamos essa cultura, tanto que a mãe não lê e não escreve e o pai era muito 

atarefado. E a única coisa que fazia era ajudar-nos a aprender a ler e a escrever". 

 Esta perspectiva destaca dois aspectos. Primeiro, estabelece uma relação de 

causa-efeito numa lógica linear: pai analfabeto-filhos incultos. Ou seja, para Sardinha a 

ausência de cultura de leitura nos filhos está directamente relacionado com o facto de os 

pais serem analfabetos. Numa lógica inversa, dir-se-ia que há maior cultura intelectual 

entre indivíduos nascidos e crescidos em meios familiares com algum capital literário. 

Ora, sabe-se que não é rigorosamente assim que acontece.   
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 O segundo aspecto desconstrói em termos relativos o discurso anterior. Ao 

destacar-se uma pretensa ajuda do pai para "aprender a ler e a escrever", este discurso 

evidencia um sentido formativo muito marcante na família tradicional angolana, em 

particular, e africana, em geral. O facto de um ou ambos progenitores serem analfabetos 

não representa, a prior, a reprodução linear de tal condição na prole. Pelo contrário, e 

em muitos casos, as famílias analfabetas promovem transformações qualitativas no seio 

dos filhos para que não se reproduza a condição de iliteracia dos ascendentes nos 

descendentes. Para o efeito, investem os meios ao alcance para formação dos filhos:  

“Há uma máxima que diz: a única forma de o pobre ou humilde ser nobre, é perder o 

seu tempo na carteira. E acho que a mãe soube conceber muito bem essa frase. Ela, por 

exemplo, não permitia que os filhos faltassem à escola porque não tivesse dinheiro. 

Então preocupou-se sempre, ou não permitia que o filho apresentasse desculpas de 

faltar à escola por causa de a, b, c, d. Então tudo isso faz-me perceber que dava muita 

importância à escola” (Tchingue, 30 anos). 

 No presente estudo, mais de metade dos 44 sujeitos constitui a primeira geração 

da família a chegar à universidade. Embora desprovidos de instrução, grande parte 

destas famílias, na medida do razoável, revelou-se implacável quanto à escolarização 

dos filhos. Em alguns casos usou mesmo métodos coercivos para exigir dos educandos 

o cumprimento de suas obrigações académicas: 

"Tinha momentos que era obrigado a ler mesmo, ou seja, a me comportar como 

estudante, como um bom leitor, fruto da exigência dos pais" (Bartolomeu, 23 

anos); 

 

"A leitura foi-me imposta, não fui uma criança de ler, até aquelas estorinhas 

me incomodavam" (Yanilsa, 30 anos); 

 

"Leitura estava assim fora do meu vocábulo. Aquilo não era meu favorito, era 

favorito do meu pai porque era assim: quando o pai chegasse 

obrigatoriamente, querendo ou não, tinhas que pegar no caderno para fazer 

cópia ou ler. Tinhas que ler na presença dele, ele tinha que ouvir. Aquilo era 

assim. Lia o que escreveste ou lia no livro um texto assim curto" (Maurício, 22 

anos). 

 Isto ilustra que o investimento na formação dos filhos é um desiderato assumido 

com elevado engajamento parental em várias famílias angolanas, já que o sucesso 

académico do jovem é encarado como uma espécie de «salvação» dos pais (sobretudo 

na velhice) e de toda família. A monocultura do manual escolar é essencialmente uma 
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das notas características do grupo que, na generalidade, se identificou com uma prática 

de leitura ténue, como ilustram os seguintes excertos: 

"No passado, tirando os livros da escola, da 1ª classe, 2ª, 3ª, aquelas estórias 

bonitas para as crianças, que hoje infelizmente foram retiradas pelo Ministério 

da Educação, praticamente não lia outros livros" (Bartolomeu, 23)  
 

"Comecei a ler matéria fora do âmbito escolar só a partir dos 13 anos, em 

função de ter encontrado alguns livros deixados pela minha tia. Lia literatura 

em geral assim como sociologia, psicologia, marxismo-leninismo. O primeiro 

livro infantil li quando já tinha 15 anos" (Cambovo, 24 anos). 

 

"Enquanto criança não tive muito o hábito de leitura, eu pensava que aquilo 

era perca de tempo e com a evolução do tempo dei conta que fazia falta à mim 

e à muita gente. (…) Na adolescência já lia alguma coisa, livros da escola, 

livros infantis; lia às vezes para contar histórias para os meus sobrinhos" 

(Anastácia, 22 anos); 

 

"O bocado que lia para mim já era muito. Habitualmente lia “Despertai” das 

Testemunhas de Jeová, lia os livros de língua portuguesa da quarta classe, lia 

vários livros. Apanhava livros no lixo e lia; lia jornais, lia diferentes estilos de 

livros, lia a Bíblia, lia muita coisa" (Claudino, 23 anos). 

 

"Naquela altura lia mais historietas, alguns versinhos que vinham em alguns 

livros assim bonitos, com capas cor-de-rosa, algumas estórias do cão e o gato, 

da raposa, por aí, conciliando com matérias escolares" (Catarina, 29 anos) 

 

"Foi nesta fase dos 14 aos 18 anos. Lia duas, três vezes na semana. Não me 

empenhava muito, lia a Bíblia e matérias da escola" (Cassinda, 26 anos) 

 Os relatos dão conta do reforço da cultura de leitura com o aumento da idade. A 

progressiva conscientização individual dos sujeitos quanto à importância dos livros e do 

seu uso resultou no aumento da frequência de leitura e ampliação de matérias por ler 

fora do âmbito escolar. No entanto, esta diversificação de leituras mostrou-se difícil de 

concretizar-se. Em muitos casos, o contexto socioeconómico e político do país bem 

como a precariedade de vida de muitas famílias impediram que se colocasse ao alcance 

das crianças e adolescentes uma variedade de ofertas literárias, conforme espelham o 

seguintes depoimentos: 

"Não tive o privilégio de ter aquilo que os outros vizinhos tinham, que era 

assim livros infantis, livros de entretenimento para ficar mesmo em casa a ler. 

Talvez aí aos 9 ou 10 anos é que comecei a tomar contacto com os livros. Neste 

caso os livros da escola, a Bíblia, mais nada" (Dominiano, 23 anos); 

 

"Não havia ainda aquela cultura de leitura, porque não havia livros suficientes 
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e também era tempo de guerra. Então não havia possibilidade de conseguir um 

livro, se conseguires um livro deves é guardar, se fores à escola não podes 

levar porque pode aparecer alguém que pode roubar o livro. Então fazia 

leituras mas não constantemente" (Catarina, 29 anos). 

 

"Limitávamo-nos a ler aquilo que recebíamos, não só na escola, mas também 

em casa ler o que recebemos da escola. Por uma razão, se calhar, em função 

da condição financeira. Segundo, porque naqueles nossos tempos 

desconhecíamos, se calhar, o conceito de biblioteca. Infelizmente, então não 

tínhamos como ler, não tínhamos livros disponíveis em casa. O que tínhamos 

em casa, se disponível, eram os fascículos. Então nos limitávamos em ler 

aquilo que tínhamos na perspectiva, também,  de passar de classe" (Tchingue, 

30 anos). 

 As narrativas inscritas nos trechos acima apresentados traduzem um contexto 

geral adverso vivido por muitas famílias angolanas cujas repercussões foram notórias na 

oferta e consumo de bens culturais aos mais novos. Recorde-se que grande parte da 

infância e adolescência dos sujeitos coincide com os difíceis tempos de guerra e 

subsequentes carências em quase todos os domínios. A cultura do impresso foi das mais 

afectadas pelos referidos condicionalismos, tendo empobrecido a oferta de produtos 

literários no país, quer em termos de quantidade quer em multiplicidade.  

 A luta pela sobrevivência a que muitas famílias ficaram voltadas desviou a 

atenção para as necessidades mais imediatas, tendo enfraquecido de algum modo o 

engajamento para questões intangíveis como é o caso da cultura do hábito de leitura. 

Até a escola nacional, também refém do contexto, mostrou-se incapaz de prover na 

íntegra os manuais e outros recursos didácticos aos alunos. Em muitos casos, por 

exemplo, quando havia livro de língua portuguesa, faltava o de história ou geografia, 

quando havia a esferográfica, faltava o lápis ou a borracha, e assim por diante. Como 

exprimiu Tchingue, emergiu no processo docente nacional a cultura do «fascículo» 

como forma encontrada para colmatar a insuficiência de manuais nas escolas. 

 Os fascículos são esboços ou sínteses de conteúdos elaborados pelas direcções 

de escolas ou por professores individuais, à luz dos programas de ensino específicos, 

para serem utilizados como suportes didácticos no processo de ensino-aprendizagem de 

uma disciplina. Apesar de haver indícios de sua utilização restrita nos primeiros 10 anos 

de independência nacional, a proliferação dos fascículos nas escolas do país começou a 

ganhar força em finais dos anos 80 do século XX. Foi sobretudo na década de 90 que a 
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sua popularidade se generaliza em Angola tendo se tornado num meio didáctico 

transversal aos diferentes subsistemas de educação do país.  

 A sua menção nesta tese se justifica pela importância pedagógica (nem sempre 

positiva) que os mesmos conquistaram no processo de ensino-aprendizagem em Angola. 

Em determinada altura rivalizaram ou se tornaram mais significantes do que os livros ou 

manuais, quer para docentes quer para discentes. O culto ao fascículo subalternizou o 

interesse pelo livro. Muitos alunos não tiveram oportunidade de conhecer outros meios 

impressos de apreensão de conteúdos de ensino senão o fascículo. Aliás, na falta ou 

insuficiência de manuais de ensino, os fascículos converteram-se em bens de consumo 

transacionáveis em quase todas as escolas do país.  

 A crise socioeconómica registada após o reacender da guerra, na sequência das 

eleições de 1992, a condição degradante de muitas escolas e dos trabalhadores da 

educação, enfim, a difícil situação social vigente na época, levou a que dezenas de 

milhares de professores transformassem o fascículo em instrumento para amealhar 

recursos financeiros para a manutenção de suas famílias. Este alternativo de ensino 

passou a ser de índole essencialmente comercial, tendo transformado em pontos de 

venda algumas salas de aulas, casas, veículos e objectos pessoais dos professores.  

 A produção e reprodução de fascículos converteu-se mais num negócio, informal 

do que numa forma alternativa de auxílio à actividade docente educativa, numa altura 

em que o país enfrentava várias carências. O sector da educação foi um dos mais 

atingidos pela crise, pela insuficiência e degradação de salas aulas, exiguidade de 

recursos para o normal funcionamento dos serviços administrativos e pedagógicos, 

baixos salários e cíclicos atrasos no seu pagamento, entre outros aspectos.  

 Diante disto, os professores olhavam para o fascículo como um instrumento de 

«salvação» de suas vidas. Investiam todo o saber e tempo na sua produção com o intuito 

de retorno imediato do investimento feito. Em muitos casos, apresentavam-se nas salas 

de aulas como educadores e como comerciantes, vulgo «candongueiros». Agiam de 

acordo com os cânones da actividade comercial, publicitando em voz alta a qualidade 

dos folhetos produzidos, inicialmente dactilografados e mais tarde digitalizados com a 

introdução no mercado angolano dos computadores fixos e de cybers cafés. Em muitos 

casos, a compra de um fascículo pelo aluno era visto pelo professor como sinónimo de 

valorização do seu trabalho intelectual e do capital investido na produção do 
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documento. Numa espécie de propriedade intelectual, evocava-se o respeito pelo direito 

de autor proibindo ao aluno qualquer tipo de reprodução do material. Nos casos mais 

dramáticos, a compra do referido material pelo aluno era sinalizada como nota positiva, 

um elemento fundamental para a sua aprovação na disciplina do «docente-autor do 

fascículo», o que estimulava ou forçava a uma maior compra do produto.  

 Em diversas instituições de ensino, continua até hoje o uso desses folhetos, mas 

em proporções diminutas e sem o anterior sentido comercial uma vez que a oferta 

literária no país tem aumentado e diversificado. De qualquer modo, os depoimentos 

anteriores remetem para a análise do impacto de uma actividade que, apesar de ter 

contribuído para a viabilização do ensino, também contribuiu para o enfraquecimento da 

cultura da leitura ao afastar largas franjas dos principais dispositivos da cultura 

impressa, os livros.  

 O grupo restrito de leitores frequentes, como vimos, representa apenas 16% da 

amostra. Fazendo fé nos relatos dos sujeitos, diferenciam-se dos restantes elementos do 

grupo por dedicarem um tempo acima da média às leituras (revelaram ler bastante ou 

frequentemente durante a infância e adolescência). Além disso, distinguem-se pelos 

tipos de literatura, embora se verifique no grupo elementos de leitura comuns a todos, 

como é o caso do consumo diário da Bíblia e de textos religiosos, de poesia, romances, 

contos de fada e banda desenhada: 

"Lia quase sempre livros de banda desenhada, contos de fadas, aqueles 

bonecos e a matéria da escola. Aí nos meus 12 ou 13 anos os poemas que 

copiávamos de um livro para o caderno (Lucrécia, 31 anos); 

 

"Lia, até porque também pertencia a um grupo de evangelização da igreja. 

Então era mais pela Bíblia, juntamente com os materiais da escola. Lia 

bastante enquanto adolescente, até porque o trabalho de evangelização requer 

muita atenção e muita leitura" (Josefina, 31 anos); 

 

"Lia muito. Os meus pais me obrigavam a ler. Lia tudo que me aparecesse: 

livros da igreja, «Sentinela» e outros, umbundu, português e o material de 

escola. quando o pai estivesse em casa lia muito mais porque eu queria mostrar 

que estava a aprender" (Natália, 25 anos). 

 

"Leio há mais de 15 anos. Todos os dias lia alguma coisa. Lia poesia ou lia 

uma prosa, um romance. Mais histórias bíblicas, lia literatura, as poesias de 

Agostinho Neto, Aires de Almeida Santos, Jofre Rocha. Tanto mais que sou 

membro fundador do Clube de Poetas e Trovadores de Benguela. Em miúdo na 

altura já participava da sua fundação. Isto sem dispensar as matérias 
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escolares" (Amarildo, 22 anos). 

 A precisão deste último discurso evidencia a lucidez do ainda menino na época, 

podendo ser considerado um indivíduo com elevada cultura de leitura enquanto mais 

novo. Como ele, outros elementos do grupo revelaram fortes afinidades com o mundo 

das letras. O fervor religioso infanto-juvenil e o impulso dos pais serviram de estímulos 

adicionais a muitos destes jovens para o cultivo do gosto pela leitura: 

"Quando era criança e adolescente, praticamente lia contos da igreja que os 

nossos catequistas nos davam. E lia amplamente a matéria que recebia da 

escola. Não guardava matéria. Se o professor me dá matéria hoje, hoje leio, e 

antes de entrar para a turma no dia seguinte eu tinha de ter o domínio daquela 

matéria. Não havia muitos livros nem incentivos, mas eu lia sempre o que 

estava ao meu alcance. Era um leitor assíduo. Se formos nas escolas primárias 

por onde passei, sempre fui destacado. Lia todos os dias" (Antonico, 22 anos); 

 

"Lia de tudo um pouco, tanto materiais de escola, livros de desenhos. Era mais 

materiais de escola, livros académicos. Quando criança acho que li pouco, mas 

enquanto adolescente comecei a ganhar gosto pela leitura, lia todos os dias" 

(Cláudia, 21 anos); 

 

"O pai é professor, ele tinha muitos livros, por isso eu era frequente nas 

leituras. (...) Lia mais os livros estudantis, naquela altura havia escassez de 

jornais, escassez de revistas. Lia mais os livros escolares. E também, aí mais 

ou menos aos 12 ou mais anos lia “Terra Morta” de Castro Soromenho e outro 

livro dele que não me lembro bem" (Evangelista, 23 anos).  

 Verifica-se neste grupo a existência de afinidades com a cultura impressa da 

idade a que os indivíduos tiveram a oportunidade de aceder na época. Em todos os 

sujeitos, foi impossível encontrar taxativamente o tempo diário ou semanal despendido 

às leituras. Na generalidade, os jovens afirmaram que liam no período em que 

estivessem na escola ou em períodos opostos, quando estivessem em casa. Nas suas 

idades, era quase norma frequentarem a escola no período matinal. Então, dedicavam 

algumas horas às tardes ou noites para leituras complementares, conforme o critério de 

cada um ou sobretudo por orientação dos pais.  

 Conteúdo das leituras na infância e adolescência  

 Da análise dos depoimentos estabeleceram-se quatro grupos de conteúdos 

referentes à memória de uso e consumo de leituras na infância e adolescência dos 

sujeitos (Tabela 22).  
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Tabela 22 – Sujeitos por tipos de leituras habituais na infância/adolescência   

MASCULINO  FEMININO 

Tipos de leituras Conteúdos usuais 

relatados 

t T Tipos de leituras Conteúdos usuais relatados t T 

 

Académica 

Manuais escolares 19  

 

22 

Académica Manuais escolares 18  

20 Sociologia 1 Matérias de História 2 

Psicologia 1  

 

 

 

 

 

Infanto-Juvenil 

Histórias/contos infantis 5  

 

 

 

 

 

 

 

30 

Marxismo-leninismo 1 Textos sobre adolescência 1 

 

 

Infanto-juvenil 

Prosa de "Castro 

Soromenho" e outras  

3  

 

11 

Versos/poemas 2 

Poesia 3 "Anita" 1 

Banda desenhada 2 "Capuchinho Vermelho" 1 

Romance e outras 

histórias  

3 "Cinderela" 1 

Religiosa  Bíblia  2 5 "Branca de Neve" 1 

Textos religiosos 3 "Bianca" 1 

Periódicos Revistas 1 5 "Nísia" 1 

Jornais 4 "Paula" 1 

Total 43 43 Bandas desenhadas 7 

    Agostinho Neto e outros 

autores 

4 

  Romances e outras histórias 4  

 

Religiosa 

Bíblia 2  

7 Textos religiosos 5 

Periódicos Jornais 1 2 

Revistas 1 

 Total 59 59 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados do estudo 

Existem padrões e singularidades de consumo de leituras entre sujeitos do 

mesmo sexo como de sexos diferentes. Cada grupo de leituras integra um número 

variável de conteúdos de referência na infância dos informantes. Houve mais de cem 

referências de leituras diversas, 58% das quais fornecidas pelos sujeitos do sexo 

feminino, que mencionaram 19 títulos, contra os 12 de indivíduos do sexo masculino.   

A literatura académica, constituída por manuais escolares e materiais avulsos de 

sociologia, psicologia e história, foi o conteúdo mais transversal, com ligeira vantagem 

dos jovens do sexo masculino. Estes superiorizaram-se ainda quanto ao consumo de 

periódicos, em relação às raparigas mais destacadas nos consumos de textos infanto-

juvenis e religiosos. 

Nas leituras infanto-juvenis as raparigas foram mais específicas em indicar 

títulos de livros usuais na época, como as estórias ou contos representados em livrinhos 

(Anita, Capuchinho Vermelho, Branca de Neve, Bianca, Paula), bandas desenhadas, 

romances, entre outros. Neste aspecto, diferem dos rapazes que deram primazia à 

literatura académica, particularmente conteúdos de caris social, político e psicológico.  
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Os manuais escolares constituíram também o tipo de leitura mais transversal da 

meninice dos jovens universitários. Mesmo que os conteúdos escolares tenham sido 

mencionados por 19 dos 22 rapazes e 18 das 22 raparigas, consideramos tratar-se apenas 

de omissões de linguagem, uma vez que os mesmos estiveram presentes na infância de 

todos, pelo menos enquanto alunos. Em ambos sexos, o interesse por jornais e revistas 

foi inexpressivo.   

 Individualmente houve oscilações nos conteúdos enumerados como tendo sido 

consumidos na infância e adolescência dos sujeitos. Em ambos os sexos, os títulos ou 

tipos de literatura enumerada variaram de um a cinco. Verificou-se uma variação de 

consumos literários, mais diversificados em alguns do que noutros.  

Tabela 23 – Volume de leituras por zonas de residência na infância/adolescência (N=102) 

Tipos de leituras Volume/zonas Total 
Urbano Subúrbio 

Académica 11 31 42 

Infanto-juvenil 21 20 41 

Religiosa 3 9 12 

Periódicos 1 6 7 

Total 102 102 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados do estudo 

A Tabela 23 espelha a distribuição dos tipos de leituras conforme as zonas de 

residência dos sujeitos enquanto mais novos. Os dados sugerem que residir no meio 

urbano ou no subúrbio teve ligeira influência no volume e opções de consumos de 

leituras dos sujeitos enquanto mais novos. Em termos de quantidade de conteúdos 

sugeridos, verificou-se uma ligeira concentração de leituras consumidas no meio urbano 

(12,5%), mais do que nos subúrbios. Nestes, por exemplo, o consumo de leituras 

académicas, religiosas e periódicas foi relativamente maior em relação à urbe que, por 

sua vez, se destacou na preferência pelos infanto-juvenis. 

 Portanto, em termos de uso e consumo de cultura impressa temos de novo várias 

infâncias e adolescências entre os sujeitos do presente estudo. Embora encontremos 

notas comuns como é o caso de terem frequentado a escola e enfrentado desafios 

comuns em função do contexto do país, cada um viveu uma realidade particular em 

conformidade com as condições socioeconómicas da família. O grau de contacto com os 

livros e a prática da leitura foi influenciado por vários factores tais como a imposição 

escolar e familiar, o interesse pessoal, a conscientização da importância da leitura, entre 

outros factores. De um modo geral, isto ditou a heterogeneidade do grupo em termos de 
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cultura de leitura na infância e adolescência, com uma pequena minoria de leitores 

frequentes. Constituiu padrão uma fraca cultura de leitura, de carácter utilitária, baseada 

essencialmente nos manuais ou textos escolares. 

 

3. Ouvir rádio na infância e adolescência  

 

 Num artigo publicado em 2010, Baroni e Baldo escreveram que "pensar em 

rádio é ter em mente características básicas como o uso apenas da linguagem oral, a 

penetração, sua mobilidade – tanto de emissor quanto de receptor, o baixo custo de 

produção, seu imediatismo, instantaneidade e autonomia, mas, principalmente, sua 

sensorialidade" (p. 2). Pelas suas características, a rádio foi sempre considerada o mass 

media "mais popular e de maior alcance público" e, "muitas vezes o único a levar a 

informação para populações de vastas regiões que ainda hoje não têm acesso a outros 

meios, seja por motivos geográficos, económicos ou culturais" (Amaral, 2009).  

 Em Angola, a ubiquidade da rádio pode considerar-se igualmente um facto. 

Apesar de alguma carência de dados efectivos sobre o alcance nacional da rádio, tanto 

em sinal de difusão como em quantidade de aparelhos-receptores nos domicílios ou em 

posse dos cidadãos, sabe-se que todas as sedes provinciais e de alguns municípios e 

comunas têm sido servidas pelo sinal de rádio garantido pela Rádio Nacional de 

Angola, a emissora estatal e única com representação nacional até aqui autorizada. O 

mesmo se passa em relação à expansão de receptores pelos milhares de domicílios e/ou 

milhões de utentes, cuja contabilização é igualmente inexistente, revelando-se mais 

complexa na actualidade devido a multiplicidade de plataformas tecnológicas de 

audição de rádio. 

 De qualquer modo, alguns estudos de audiência de media em Luanda, a capital e 

a mais densa província do país, realizados nos últimos 15 anos, revelaram uma 

supremacia da rádio em relação a outros meios de comunicação quanto à penetração 

territorial e sociocultural. Em 2002, por exemplo, foi apontado como "instrumento de 

acesso à informação mais comum nos lares luandenses, uma vez que em cada vinte lares 

inquiridos, em dezanove declarou-se posse de aparelho de rádio" (Carvalho, 2002:54). 



 
 

172 
 

 Em termos práticos, quer em Luanda quer em outra província de Angola o 

acesso e o uso da rádio podem ser concretizados independentemente da localização 

territorial e da condição socioeconómica e cultural dos cidadãos. Isto é igualmente 

confirmado pela transversalidade do aparelho receptor nos lares dos sujeitos do nosso 

estudo, enquanto mais novos, vista no início deste capítulo.    

 Nesta secção, a nossa atenção incide sobre a relação que os jovens universitários 

de Benguela estabeleceram com a rádio, enquanto crianças e adolescentes. Vimos que 

este meio de comunicação esteve presente em todos os lares. Isto traduz o contacto dos 

mesmos com o referido artefacto de comunicação, desde muito cedo, uma vez ter 

constituído um aparelho que integrou os seus berços de media.    

 Deste modo, o acesso e uso da rádio por estes jovens deve ser analisado à luz da 

exposição dos mesmos, na infância e adolescência, aos meios disponíveis no seu 

ambiente mediático. A paisagem de media doméstica deve servir de base para a análise, 

embora não esgote na totalidade o sentido de exposição aos meios de comunicação já 

que houve circunstâncias de acesso aos media em ambientes extra domésticos. A seguir 

veremos o conteúdo desse contacto mediático dos jovens com a rádio, enquanto 

crianças e adolescentes. 

 Modos de interacção com a rádio  

 O tradicional aparelho de rádio esteve presente em todos os domicílios 

familiares dos sujeitos durante a infância e adolescência. Isto traduz que os mesmos 

tiveram condições básicas de acesso ao aparelho de rádio e, por conseguinte, ao sinal 

das estações emissoras, mesmo que individualmente não tivessem tido interesse ou 

intenção de ouvir algum programa radiofónico. Nesta entrevista, foram solicitados a 

responder quanto ao modo ou a frequência de uso desse meio de comunicação e, ao 

mesmo tempo, a relatar a experiência de ouvir rádio num tempo em que a televisão já se 

afirmava no país e que todos tinham televisor em casa. 
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Gráfico 7 – Sujeitos por frequência de uso de rádio na infância/adolescência (N=44) 

 De acordo com gráfico, apenas 18% dos sujeitos, maioritariamente do sexo 

feminino, referiu que ouvia rádio com frequência. Entre ouvintes irregulares ou que não 

se recordam de ter tido a experiência de audição de rádio, foram recorrentes afirmações 

como: “Não ouvia mesmo rádio, não ouvia rádio" (Tchingue, 30 anos); “Na infância 

nunca aconteceu eu por minha vontade ir ligar a rádio” (Tchitumba, 22 anos); “Ouvia 

de vez em quando, não era assídua, era pouco” (Cassinda, 26 anos).  

São diversas as razões apontadas para a não audição de rádio. As razões mais 

referenciadas confluem num certo desinteresse dos informantes resultante do fraco 

hábito de consumo de rádio:  

"Nunca me interessei assim em ouvir rádio naquele tempo" (Mazunina, 22 

anos);  

"Me aborrecia enquanto criança ouvir rádio" (Cláudia, 21 anos); 

"Não, eu nunca fui ligado a isso" (Aristófanes, 25 anos);  

"Nunca tive interesse, ouvia muito pouco. Sozinha não consigo, talvez se tivesse 

no meio de gente e tivesse um rádio aí a trabalhar. Até mesmo agora no carro 

quando estou a conduzir prefiro ouvir música do que rádio" (Jamba, 21 anos). 

 As afirmações revelam que o consumo de conteúdos radiofónicos não constituiu 

rotina na infância e adolescência da maioria dos sujeitos. Em algumas circunstâncias, o 

uso esporádico desse meio de comunicação pelos mesmos não foi intencional. A sua 

exposição aos distintos canais ou programas radiofónicos foi induzida por pessoas 

adultas, da família ou não, quando estes ouviam espaços de sua preferência: 

"Raras vezes ouvia rádio, mas não por iniciativa minha, ouvia porque alguém 

ligou a rádio" (Lussati, 20 anos); 
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"Ouvia assim à distância. Não é porque eu sentava para ouvir. Ouvia porque 

alguém passou" (Catarina, 29 anos); 

"Rádio ouvia na casa dos outros, porque mesmo em casa quem abria rádio era 

o pai" (Amândio, 26 anos); 

"Ouvia por influência dos pais. Ligavam o rádio e eu acabava por ouvir" 

(Fernanda, 21 anos).  

 Como se vê, normalmente os pais eram os principais mediadores de consumo de 

rádio na família. Não que quisessem intencionalmente cultivar o hábito de audição de 

rádio nos mais novos. Tratava-se de uma acção indirecta resultante do ritual doméstico 

em que os membros da família acabavam por se ajustar às preferências de consumo de 

rádio do chefe de família:  

"Ouvia porque o pai estava aí a ouvir. Eu a fazer o trabalho de casa e ouvia 

porque o pai estava a ouvir, só assim. Por iniciativa própria não ouvia" 

(Cambovo, 24 anos); 

"O meu pai só podia fazer-se aquilo que ele gostava. Então não podia aceitar 

mais outras interacções e nós não tínhamos como, tínhamos que admitir 

apenas isso" (Abelardo, 24 anos); 

Trata-se de comportamentos de consumo típicos de modelos familiares 

tradicionais, ainda vigentes em muitas comunidades angolanas, consubstanciados na 

supremacia das preferências da figura paterna às quais, habitualmente, se sujeitam ou 

obedecem os restantes membros da família. Nestes casos, os jovens acabavam por ouvir 

programas de rádio favoritos dos pais mesmo que, na maioria das vezes, não os 

preferissem ou percebessem: 

"Ouvia algumas vezes por intermédio do pai. Ouvia o programa umbundu, 

mesmo que não entendesse nada" (Fátima, 20 anos); 

"Ouvia muito por influência do meu pai, porque não gosto muito do futebol 

pela rádio. Ele porque era adepto do futebol, eu era uma espécie de porta-voz 

dele. Era obrigado a ouvir rádio para lhe transmitir os resultados dos jogos, 

tinha que apontar, tendo luz ou não, tinha que ouvir a Rádio 5" (Maurício, 22 

anos). 

 Houve quem olhasse para esse tipo de consumo como algo retrógrado, uma vez 

que ouvir rádio era considerado um hábito inerente a pessoas adultas: 

"Eu não ouvia rádio. Só o meu pai é que ouvia rádio. As vezes nós nos 

perguntávamos o que é que este estava a ouvir aí na rádio. Eu só dizia que 



 
 

175 
 

rádio era para velhos, não era para crianças nem para jovens. Era só para 

velhos" (Tomás, 20 anos); 

"Era tipo uma sociedade muito atrasada e nós sempre assim ficávamos a ouvir 

rádio por influência dele [pai]" (Abelardo, 24 anos). 

Apesar disso, um grupo restrito de jovens revelou que era ouvinte regular de 

rádio na infância e adolescência. Contrariamente aos que não ouviam ou que ouviam 

pouco a rádio, os indivíduos deste grupo podem ser considerados de ouvintes selectivos 

na medida em que aliavam a regularidade de audiência de rádio a preferências concretas 

de programas radiofónicos:  

"Enquanto criança ouvia, sobretudo na adolescência, ouvia rádio (...). Todos 

os dias" (Amarildo, 22 anos);  

"Ouvia rádio com muita frequência até. Eram mais programas infantis, só não 

me recordo bem. Gostava da Rádio Lobito, aos sábados dava boa música. Era 

só essa que me fazia ouvir e umas notícias também que davam. Ouvia 

bastante"(Jinga, 20 anos); 

"Era mais frequente em ouvir a rádio até do que a televisão. Ouvia música, 

tinha muitos programas bons, tem até agora na Rádio Namibe. Nós assistíamos 

«Clube da Tarde», tinha um programa das crianças que era «O Futuro Somos 

Nós», um dos programas da Rádio Namibe" (Ngueve, 20 anos). 

 A frequência de uso da rádio na época é justificada pela possibilidade de 

interacção telefónica com as emissoras locais, variedades musicais, programas infantis, 

entre outras atracções: 

"Por causa das músicas. É o que a gente mais ouvia (...). Na altura era ouvir 

rádio todos os dias até porque também nos programas infantis havia hora que 

pediam para os ouvintes ligarem e eu gostava muito de ligar para rádio" 

(Josefina, 31 anos);   

"Me lembro, as 7h30 ou 8h, tinha um programa na Rádio Morena “Entre 

Nós”, onde havia discussões entre diversos jornalistas. E na Rádio Benguela 

ficava atento, sobretudo domingo às 21 para ouvir aquele programa “De 

coração para coração”, em que passavam muitas músicas brasileiras e não só. 

Gostava de ouvir esses programas" (Amarildo, 22 anos);  

"Ouvia mais o programa “Aiué Sábado”, há programas que eu já não me 

lembro assim muito bem. Ouvia muito rádio. A mesma frequência com que via 

a televisão é a mesma com que ouvia a rádio" (Kutala, 24 anos); 

"Ouvia tudo na rádio. Sempre que tivesse disponibilidade, o dia todo. Os 

programas infantis também né. Mas ouvia tudo" (Bimbi, 28 anos); 

"Programas informativos e muitas vezes recreativos à noite, ouvia muito Paulo 
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Miranda, Afonso Quintas, mas já na adolescência" (Isabel, 34 anos). 

 Como se pode ver, estamos diante de uma audiência infanto-juvenil com alguma 

consciência de consumo sobre os canais de rádio usuais, horários de emissão, nome de 

espaços, programas ou tipo de conteúdos, nome de realizadores ou condutores dos 

programas. Apenas este grupo ínfimo de sujeitos, com predominância feminina, era 

ouvinte regular de rádio enquanto criança e adolescente. O modo em como se 

relacionava com esse meio de comunicação foi influenciado em grande medida pelos 

adultos no meio doméstico, independentemente da localidade e da zona de residência.  

 Programas radiofónicos consumidos 

 O que ouvia na rádio enquanto criança e adolescente? A esta questão os sujeitos 

forneceram um conjunto de respostas reunidas em categorias de programas/conteúdos 

usuais, como ilustra a Tabela 24. 

 Os informantes do sexo masculino referiram-se a 16 tipos de programas ou 

conteúdos de rádio, menos três em relação aos espaços apontados pelo sexo feminino. 

Os programas ou conteúdos Info-recreativos, Infanto-juvenis e Musicais, foram os mais 

transversais à infância e adolescência de ambos sexos.  

Uma análise individualizada permite ver que os programas desportivos, 

designadamente o futebol (Rádio 5) e outros informativos, foram tendencialmente os 

mais consumidos entre os rapazes: 

"Ouvia mais quando falassem do desporto internacional e quando houvesse 

assim debate sobre o futebol, basquete, desporto em geral aqui em Angola" 

(Dominiano, 23 anos); 

"Isto de gostar de futebol, por exemplo, tanto mais eu com os meus 10, 11 anos, 

já ia as vezes ao municipal assistir jogo naquele tempo de gira bola. Já ouvia a 

Rádio 5, como um dos canais de rádio favoritos para mim" (Bartolomeu, 23 

anos); 

"Desde sempre sou fanático de futebol. Desde sempre ouvia a Rádio 5. Na 

Rádio Nacional ouvia as vezes a Rádio Lobito, o programa das 7h  do director 

da Rádio Lobito... depois, o "Manhã de Domingo”, o “Tendências e Debate” 

da RNA, até desde criança, quando tinha 8, 12 anos já acompanhava o 

'Tendências e Debate'" (Evangelista, 23 anos). 
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Tabela 24 – Conteúdos de rádio usuais na infância/adolescência dos sujeitos 

MASCULINO 
  

  FEMININO 
  Programas/conteúdos de rádio usuais t T 

  
Programas/conteúdos de rádio usuais t T 

Informativos       Infanto-juvenis     

Jornal da Noite (Rádio Lobito) 1     Rádio Pió (Rádio Lobito) 2   

Programa das 7 horas (Rádio Lobito)  1 4   Paraíso Pió (Rádio Benguela) 3 8 

Tendências e Debate (Rádio Nacional de Angola) 1     O Futuro Somos Nós (Rádio Namibe) 1   
Noticiários, não especificados 1     Outros não especificados 2   

Info-recreativos       Info-recreativos     
Entre Nós (Rádio Benguela) 1     Canal Jovem (Rádio Lobito) 1   

Manhã de Domingo (Rádio Nacional de Angola) 1     Nova Dimensão (Rádio Lobito) 1   

Clube Sabatino (Rádio Benguela) 1 5   Programa da Tarde (Rádio Lobito) 1   

De Coração para Coração (Rádio Benguela) 1     Clube da Tarde (Rádio Namibe) 1 7 

Variedades juvenis 1     Programa do Paulo Miranda (Rádio Luanda) 1   

Musicais       Programa do Afonso Quintas (Rádio Luanda) 1   
Tarde Musical (Rádio Benguela) 1     Aiué Sábado (Rádio Morena Comercial) 1   
Fone e Disque (Rádio Morena Comercial) 1 5   Musicais     
Programa musical das 22 horas  (Rádio Mais) 1     Dedicatórias musicais (Rádio Morena Comercial) 1   

Outros não especificados 2     Fone e Disque (Rádio Morena Comercial) 1   

Desporto       Tarde Musical (Rádio Lobito) 1 7 

Futebol (Rádio 5) 2     Romântico (Rádio Benguela) 1   
Desporto internacional (Rádio 5) 1 4   Outros não especificados 3   
Outro não especificado (Rádio 5) 1     Radionovela     

Total 18 18   Kamatondo 1 1 

   
  Língua Nacional     

   
  

Noticiários em umbundu (Rádio Benguela) 1 2 

   
  

Outro programa não especificado 1 

   
  Total 25 25 
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 Por sua vez, a categoria infanto-juvenil que integra programas como Paraíso Pió, 

da Rádio Benguela, e Rádio Pió, da Rádio Lobito, foi tendencialmente a mais popular 

entre os sujeitos do sexo feminino.  

Os espaços musicais também constituíram uma tendência de consumo partilhada 

por ambos sexos: 

"Ouvia rádio, muito, praticamente todos os dias. Gostava da Rádio Lobito, Rádio 

Morena. Ouvia música, programas infantis "Paraíso Pió", "tarde musical", 

também um programa de dedicatórias musicais" (Lucrécia, 31 anos); 

"Quando era puto gostava muito das músicas que passavam, ou que tocavam na 

rádio. Era mais música, caso não abandonava a rádio. Ouvia sobretudo a Rádio 

Mais. Lembro-me que havia assim um horário, 22 ou 23, era só música" 

(Domingos, 20 anos); 

"Programa infantil, que nos era permitido, só mesmo “Rádio Pió”, sobretudo aos 

domingos quando repunham todas edições da semana" (Yanilsa, 30 anos). 

 Foi ainda diferenciador a preferência pelos rapazes de programas informativos em 

detrimento de espaços em língua umbundu, apenas referenciados pelas raparigas. Há a 

salientar que 17 dos 44 informantes não referiram nenhum programa ou conteúdo 

radiofónico em concreto e afirmaram que não ouviam rádio. 

 

Gráfico 8 – Sujeitos por tipos de programas de rádio na infância/adolescência (%) 
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referências de conteúdos diversos, reunidos em sete géneros radiofónicos. Os mesmos 

perfazem a memória pessoal dos sujeitos com a rádio. Não houve grandes diferenças de 

consumo entre ambos sexos, excepto a tendência masculina pelos programas radiofónicos 

informativos e desportivos, contrariamente a preferência feminina pelos infanto-juvenis, 

língua nacional umbundu e radionovela.  

Os relatos atestam que a audição de rádio foi feita fundamentalmente sob influência 

de adultos. Apenas um número ínfimo de indivíduos, em algum momento e de forma 

consciente, ligou o aparelho-receptor para seleccionar e ouvir um programa de sua 

preferência. 

 Por sua vez, a localização territorial revelou-se diferenciador quanto à diversidade 

de consumos de rádio relatados pelos sujeitos. O Gráfico 9 espelha a distribuição dos 

conteúdos radiofónicos habituais em função das localidades de residência dos mesmos, 

enquanto mais novos. Verifica-se que os sujeitos do Lobito capitalizam quase metade de 

conteúdos radiofónicos referenciados, seguidos de Benguela com 35%. Os sujeitos que 

viveram noutros pontos do país, Catumbela e Balombo vêm nas posições subsequentes. 

Comparando as duas localidades de maior concentração de sujeitos na infância e 

adolescência, Lobito sobressai ligeiramente em relação a Benguela, quanto à quantidade de 

conteúdos radiofónicos consumidos usualmente pelos informantes, sobretudo no que diz 

respeito aos infanto-juvenis e musicais.   

 

Gráfico 9 – Programas de rádio por localidades de residência na infância/adolescência (N=43) 
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  A lógica de pensamento aplica-se em relação às zonas de residência dos sujeitos. 

Viver no meio urbano ou no suburbano não foi significativamente estruturante quanto a 

variedade e quantidade de conteúdos radiofónicos consumidos. Apesar do relativo 

equilíbrio no consumo de programas, há a assinalar a ligeira propensão pelos info-

recreativos no meio urbano e pelos musicais no meio suburbano.  

 Estações/canais de rádio usuais na infância/adolescência  

O Gráfico 10 revela que foram oito as estações ou canais de rádio que integraram o 

quotidiano mediático dos sujeitos antes de atingirem a idade juvenil. A Rádio Lobito, do 

grupo Rádio Nacional de Angola (RNA), e a Rádio Morena Comercial, em Benguela, 

foram as mais referenciadas.  

Uma parte considerável dos entrevistados não se referiu a nenhuma estação ou canal de 

rádio específico. Numa análise por género afere-se que a Rádio 5 (emissora desportiva da 

RNA) e a Rádio Benguela foram as mais preferidas entre a população masculina e 

praticamente ignoradas entre a feminina. 

 

 

Gráfico 10 – Estações/canais de rádio por referências na infância/adolescência dos sujeitos (%) 
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que o uso da rádio foi mais intenso na infância e adolescência dos sujeitos do sexo 

feminino.   

 À semelhança do verificado em relação às leituras, houve poucas menções a locais, 

dias e horários preferenciais de audição de rádio. No entanto, aferiu-se que a casa foi o 

local comum de exposição ao sinal de rádio, embora um ou outro o fizesse, 

esporadicamente, na rua ou casa de amigos. Manhãs, tardes e, sobretudo, as noites foram 

os períodos de consumo radiofónico apontados consoante a disponibilidade de cada um: 

"Gostava mais ouvir na sexta e sábado esses programas a partir das 21 horas" 

(Tadeu, 22 anos);  

"Ouvia muito a Rádio Benguela, gostava sempre de ouvir um programa que era 

transmitido a partir das 22h, já não me lembro o nome. Era um programa muito 

bom, as pessoas ligavam e pediam uma música, basicamente isso. Era mais Rádio 

Benguela e Rádio 5" (Bartolomeu, 23 anos). 

 Alguns jovens procuravam as atracções de fim-de-semana (sexta, sábado e 

domingo), os debates e alguns programas radiofónicos info-recreativos como o Aiué 

Sábado, da Rádio Morena Comercial, ou Romântico, da Rádio Benguela, e outros. 

  Assim, vemos uma diversidade de atitudes face à audição de rádio na infância e 

adolescência dos sujeitos. Tal diversidade radica não apenas no modo como os indivíduos 

se relacionaram com o sinal de radiodifusão nos seus aparelhos receptores, mas também 

nas preferências em termos de conteúdos e dos horários de consumo. 

 Em síntese: a vasta maioria destes jovens, na prática, não ouvia rádio na infância e 

adolescência, contra uma minoria que ouvia regularmente esse meio de comunicação. Em 

termos de conteúdos, os programas musicais constituíram padrão entre ambos sexos na 

infância e adolescência. As singularidades incidiram sobre a preferência feminina para 

programas infantis contra a rejeição ou o não uso dos mesmos pelo sexo masculino. Ainda 

neste aspecto importa salientar também a paixão dos rapazes por temas de futebol e 

informação e o não uso destes pelas raparigas.  

 A localidade e zona de residência teve relevância insignificante na variedade de 

canais indicados pelos sujeitos, excepto no sexo feminino em que essa tendência se revelou 

maior entre raparigas do meio urbano.  

 A seguir analisamos o uso da televisão pelos informantes, enquanto mais novos.     
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4. Infância e adolescência com a televisão 

 

“La televisión forma parte de nuestra socialización, del mismo modo que estamos 

socializados frente a la televisión – en las salas de estar o la cocina –. Aprendemos 

de la televisión; la televisión nos suministra temas de conversación con los 

familiares y de charla con los vecinos. En la televisión vemas otros hogares y otras 

familias. La televisión es algo que damos por descontado” (Morley, 1996:291-

292). 

 

 Nascidos entre 1980 e 1999, a infância e adolescência dos jovens deste estudo se 

desenvolveu numa época de "grande centralidade da televisão na vida social e económica 

(Vieira et. al., apud, Cardoso, 2013:250), e da ascensão da Internet e de outros artefactos 

tecnológicos digitais nas sociedades desenvolvidas. Nas sociedades em vias de 

desenvolvimento, como a angolana, confrontadas com carências em termos de literacias, 

incluindo no domínio dos media, tal centralidade da televisão foi e continua a ser maior, 

uma vez que, como afirmaram Vieira e outros, citados por Cardoso (2013), é "sobretudo 

em sociedades com lacunas em termos de «literacia digital» e com relativo atraso na 

transição para uma «sociedade de banda larga», que a televisão persiste como um dos 

média mais (omni)presentes nos agregados familiares e parte integrante da parafernália de 

objectos domésticos" (p. 251). Estes pressupostos se verificam, em grande medida, ao 

analisarmos os modos como os sujeitos se relacionaram com a televisão, enquanto mais 

novos.  

À semelhança do que se fez nas secções anteriores, a discussão dos usos da TV dos 

informantes na infância realiza-se em função da idade, sexo, nível sociocultural da família, 

meio habitacional, ritmos e estilos de vida e oferta televisiva (Pereira, 1998:57). Porém, 

tratando-se de uma análise indirecta, ou seja, uma análise da memória sobre o passado dos 

sujeitos, algumas dessas variáveis não foram aprofundadas uma vez terem sido 

condicionadas aos elementos ou aspectos recordados pelos mesmos.      

 Intensidade da relação com a televisão 

 Os relatos dão conta da presença da televisão na vida dos sujeitos, enquanto 

crianças e adolescentes. Contrariamente à atitude manifestada na relação com os media 

impressos e a rádio, em que a tendência geral foi para um fraco uso desses meios, com a 

televisão a relação mostrou-se tendencialmente intensa.  
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Gráfico 11 – Sujeitos por frequência de uso da TV na infância/adolescência (N=44) 

Entre os 44 sujeitos não houve quem tivesse manifestado o não uso do meio 

televisivo. Todos responderam positivamente a questões como "via televisão?", "fala um 

pouco sobre a sua relação com a televisão na infância e adolescência", ou ainda, "como foi 

a sua relação com televisão enquanto criança e adolescente?".  

No Gráfico 11 vemos que todos os sujeitos revelaram ter tido contacto com a TV e 

consumir um ou mais programas televisivos a partir de algum momento de suas vidas. A 

maioria (28) afirmou ter feito bastante uso ou uso frequente da televisão na infância e 

adolescência: 

"Nós víamos televisor frequentemente, porque aquilo era dia-a-dia" (Antonico, 22 

anos); 

"Via muita televisão, na minha casa mesmo. Sempre consumi muita televisão" 

(Ivódia, 20 anos); 

"Assistia bastante mesmo, em qualquer um dos períodos do dia" (Cambovo, 24 

anos); 

"Assistia televisão sim, todos os dias (…). Sempre que tivesse uma oportunidade 

para fazer, fazia. Assistir TV era o meu passatempo em casa" (Lussati, 20 anos). 

Para os sujeitos nascidos na década de 80, esse intenso passatempo começou a 

desenvolver-se num contexto em que poucos lares no país possuíam aparelhos de TV. Em 

muitos casos, o recurso às casas vizinhas foi a alternativa encontrada pelos petizes para a 

satisfação da necessidade de visionamento de TV: 
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"Na década de 90, foi uma fase que a televisão não era muito comum. No nosso 

bairro havia apenas uma casa. [Em] 96 e 97 havia apenas uma casa que tinha 

televisão e é lá onde assistíamos alguns programas" (Sardinha, 28 anos). 

 Como Sardinha, muitas crianças e adolescentes de famílias desprovidas de televisor 

tiveram de satisfazer essa necessidade de consumo em casas vizinhas ou em locais 

públicos criados para o efeito, pelas coordenações de bairros na época. Nos espaços 

domésticos com aparelhos de televisão, o consumo audiovisual juntava outras pessoas, 

além dos membros da família, como ilustra a seguinte experiência: 

"No meu bairro o meu pai foi a primeira pessoa a ter televisão. Na altura 

tínhamos aquela televisão que a imagem era emitida a preto e branco e lá 

no bairro mesmo quando ligam a televisão aí enchia, quer dizer, todo 

mundo queria assistir." (Ukwessunga, 22 anos).  

Para alguns, o recurso às casas vizinhas para ver televisão nem sempre foi 

confortável, razão pela qual primavam por outras brincadeiras: 

“Só um vizinho é que tinha (televisão). Eu porque não gostava muito de 

rebaixar-se e ir toda hora à casa do vizinho, então inventava outras 

brincadeiras. Assistia pouco televisão, quase nada mesmo” (Carlos, 24 

anos). 

Nas famílias que possuíam televisor criavam-se aglomerados de gente, 

principalmente crianças e jovens. Resultante da privação desse aparelho electrónico por 

parte de muitos lares, esses aglomerados chegavam a tornar-se hábito (moda) funcionando, 

tanto para os visitantes como para os visitados, como uma espécie de solidariedade 

comunitária. Ao reflectir sobre esta realidade, Pinto (2005) considerou que "ver televisão 

constituía uma forma de encontro e de convívio, ao serão, reunindo por vezes não apenas 

os membros do agregado familiar, mas também amigos e vizinhos" (p. 64). 

 Além das difíceis condições socioeconómicas das famílias, a guerra foi um dos 

factores do limitado acesso aos media audiovisuais nos anos 80 e 90 do século XX. Uma 

situação que se repercutiu igualmente na relação das crianças com a televisão: 

" Infelizmente com a guerra tínhamos que deixar tudo, então onde vivíamos já não 

havia televisão, só começamos a usar televisão em 2003. Desde 1998 que 

deixamos de ver televisão e voltamos a assistir televisão já em 2003" (Catarina, 29 

anos); 

"Não tínhamos sequer televisão. Começamos a ter TV em casa já aos 13 ou 14 

anos de idade" (Tchingue, 30 anos). 
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 Havia limitações quer em termos de extensão sinal de televisão quer em termos de 

quantidade de receptores domésticos de televisão. São escassas ou inexistentes as 

estatísticas nacionais sobre a quantidade de aparelhos de TV nos domicílios, em Angola, 

nas últimas décadas do século passado. As estimativas referentes a 1995 apontavam para 

um rácio de 51 televisores por 1000 habitantes, numa altura em que o país ocupava o 160º 

lugar no Índice de Desenvolvimento Humano no conjunto de 174 países considerados no 

estudo (PNUD, 1999:56). Mesmo assim, Carvalho (2002) afirmava que Angola não era 

dos países com "pior performance" em termos de "meios de acesso à informação" 

(Carvalho, 2002:55).  

 Vimos que muitas crianças só mais tarde tiveram acesso à televisão no meio 

familiar. O indicador apontado estava longe do "uso quase universal" da televisão como se 

registava na Europa, conforme indica um estudo realizado, entre 1997 e 1998, em 12 

países europeus, com crianças dos 6 a 17 anos de idade (Livingstone et. al., 2002:49).  

 Na segunda metade da década de 90 do século XX registaram-se assinaláveis 

índices de difusão de aparelhos electrónicos em Angola, sobretudo nos principais centros 

urbanos. Esta perspectiva vai de encontro à afirmação de Pinto (2005) segundo a qual "as 

sucessivas inovações técnicas e a produção em massa leva(ra)m ao abaixamento do custo 

dos televisores, o qual, aliado ao crescimento da oferta de canais e à melhoria do poder 

aquisitivo das famílias, incentivou a multiplicação de receptores no lar" (p. 64).  

 No estudo da UNESCO realizado de 1996 a 1997, em 23 países (incluindo Angola), 

em que participaram 5000 crianças de 12 anos de idade, concluiu-se que 93 por cento 

destas "tinham acesso a um aparelho de TV, basicamente em casa" (Groebel, 2002:68). Em 

África, esta fasquia atingiu os 83 por cento. Mais do que a rádio, "a TV era o tipo de media 

mais difundido entre as crianças de 12 anos" (Groebel, 2002:70). O incremento do acesso e 

uso da televisão em Angola foi evidenciado igualmente no estudo realizado em 2002, na 

capital do país (Luanda), tendo apontado que 94% dos lares inquiridos possuíam televisor 

(Carvalho, 2002:54). Nos anos subsequentes a televisão continuou a capitalizar a audiência 

de media em Angola. Em 2007, calculava-se que cerca de 92 por cento de residentes em 

Luanda tinha o hábito de ver televisão (Marktest-AMPS, 2007).  

 No entanto, os estudos apontados terão incidido a sua análise fundamentalmente 

nos principais centros urbanos. De fora ficaram muitas localidades do país, sobretudo do 

interior ou do meio rural onde, até 2002, a guerra destruiu o património doméstico de 
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milhares de famílias. Os índices de audiência de TV nos principais centros urbanos, 

particularmente em Luanda, contrastavam com o grau de apropriação familiar do aparelho 

de TV no país, com realce nas zonas rurais.  

 O Inquérito Integrado Sobre o Bem-estar da População (2008-2009), realizado 

pelo Instituto Nacional de Estatística junto de 11.686 agregados familiares de todo o país, 

revelou que apenas 38.5 por cento destes possuíam televisor, 27.4 leitor de DVD e 9 antena 

parabólica. Nas zonas urbanas, cerca de 66 por cento de agregados possuía televisor, 47 

leitor de DVD e 16.5 por cento a antena parabólica; contra, respectivamente, 8, 6.1 e 0.7 

por cento de detentores dos mesmos bens nas zonas rurais (INE, 2011:316). Para a 

província de Benguela estimou-se que, em 632 agregados, cerca de 32 por cento possuía 

televisor, 24o leitor de DVD e 7 a antena parabólica. Cinco anos depois, em 2014, o Censo 

Geral da População e Habitação dava conta de apenas 47% de agregados familiares, em 

de todo o país, com televisor (INE, 2016:42). 

 As primeiras experiências de consumo televisivo pelos sujeitos ocorreram em 

aparelhos de TV em preto e branco, tal como ficou expresso na secção sobre os berços 

mediáticos dos sujeitos e depoimentos correspondentes. Nos anos subsequentes, as famílias 

substituíram gradualmente esses aparelhos por outros a cores. Para alguns, as limitações no 

fornecimento de energia eléctrica foram apontadas como uma das dificuldades no consumo 

de conteúdos televisivos:   

"Quando tinha luz, assistia bastante televisão. É mesmo em casa às tardes e 

primeiras horas da noite" (Yanilsa, 30 anos); 

"Já tinha assim na memória um horário. Mesmo sem relógio vejo que estas horas 

assim o que eu quero assistir já vai começar, então esperava minutos até começar 

e assistia todos os dias, desde que houvesse luz" (Ukwessunga, 22 anos). 

 O acesso à electricidade foi um dos problemas com que o país se confrontou e que 

continua a confrontar-se ainda hoje. Até 2014, apenas 34% dos agregados familiares 

tinham acesso à energia eléctrica no país. O acesso à electricidade abrangia 51% dos 

agregados de meio urbano, e apenas 3% do meio rural (INE, 2016:40).  

Mesmo onde havia cobertura, esses índices de acesso à luz eléctrica eram 

condicionados pelas recorrentes restrições na sua distribuição, tanto nas urbes como nos 

subúrbios. Outra limitação realçada quanto ao tempo de contacto com a TV esteve 
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relacionada com o controlo parental. Para os sujeitos, a intensidade de uso da televisão na 

época dependia da permissão ou da boa vontade dos pais ou encarregados de educação:  

"Assistia muito e até demais. Assistia diariamente, excepto nos dias em que o pai 

desligava o televisor. Não tinha muitas opções na altura" (Fátima, 20 anos); 

"Os pais só nos permitiam estar aí na televisão depois de tudo feito, tarefas e 

trabalhos de casa. Se a gente assistisse antes, depois dos bonecos eles nos 

apertavam: já viram os bonecos agora tocam a trabalhar" (Dominiano, 23 anos); 

"Dificilmente assistíamos. Tínhamos um horário estabelecido em casa. Nós não 

podíamos ligar a televisão na ausência de um adulto. Tínhamos hora própria que 

podíamos assistir, talvez num intervalo de uma hora é suficiente para assistirmos" 

(Tomás, 20 anos).  

 O controlo parental sobre o consumo mediático de crianças e adolescentes era uma 

prática recorrente em muitos lares. Em muitos casos, tal limitação no tempo de exposição 

das crianças à TV derivava da exigência de os mesmos cumprirem com outras obrigações, 

sobretudo as escolares: 

"Assistia das 19 até as 20 horas. Era suficiente e ir para a cama. O meu pai 

estabeleceu sempre um horário. Tinha de fazer primeiro os deveres da escola, 

tempo para brincadeiras e tempo para assistir televisão. E era um tempo assim 

muito curto" (Mazunina, 22 anos); 

"Talvez pelo facto de os pais nos terem apertado muito à questão escola e quando 

regressasse das aulas pegar no livro para ler alguma coisa. Depois mesmo 

televisão era mais de noite, mesmo de noite não era todos os dias" (Bartolomeu, 

23 anos).   

 Para as gerações mais novas, o audiovisual representa um fascínio e o consumo da 

televisão é das suas mais altas expressões. Como referiu Sara Pereira (1998), "além do seu 

papel de babysitter, a TV é, para as crianças, uma contadora de histórias, apelando à sua 

fantasia e imaginação, mostrando-lhes acontecimentos, pessoas, lugares, a que dificilmente 

teriam acesso de outro modo, permitindo-lhes viajar no tempo e no espaço" (p. 48). A 

importância da presença quotidiana da TV na vida das crianças justifica a supervisão da 

sua relação com o ecrã televisivo, tanto em termos de tempo como em tipo de consumo 

realizado. Aqui, dá-se ênfase ao “papel mediador da família em relação à como o conteúdo 

da televisão entra e influencia a vida quotidiana [dos mais jovens]” (Tufte, 1998:7). 

 No entanto, pelas manifestações apresentadas pelos sujeitos, apercebemo-nos de 

que a supervisão parental evidenciada não se relacionou principalmente com eventuais 

receios dos adultos quanto aos efeitos nocivos de alguns conteúdos televisivos. Mais do 
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que uma forma de acautelar os mais novos a não consumirem programas impróprios à sua 

idade ou de os instruir para um consumo reflectido de alguns conteúdos, a mediação 

televisiva parental foi no sentido de favorecer actividades «obrigatórias» dos petizes,  

como a realização de tarefas escolares e de alguns trabalhos domésticos, brincadeiras, 

descanso e sono. Foi uma forma de encurtar o tempo de exposição das crianças, uma vez 

que os pais tendem a considerar que estas "passam muito tempo a ver televisão; que esta 

actividade fomenta atitudes e comportamentos de passividade; que tira tempo às crianças 

para a realização de outras actividades, nomeadamente para a leitura e para a realização 

das tarefas escolares; que prejudica o sucesso escolar; que impede o diálogo na família, 

etc." (Pereira, 1998:51-52). 

 Deste modo, revelou-se difícil estabelecer o tempo exacto de uso da televisão por 

cada um dos sujeitos. Aliás, calcular o tempo de uso dos meios é uma das dificuldades em 

muitos estudos de natureza qualitativa (Livingstone, 2002:58). No nosso caso, as rotinas 

dos sujeitos com o «medium de tela» foram traduzidas numa escala de frequência já que, 

questionados sobre o grau de interacção com a TV, os mesmos forneceram respostas do 

tipo "era assídua" ou "frequente", "quase sempre", "assistia todos os dias", "assistia 

bastante", "assistia algumas vezes", "assistia pouco" ou "muito pouco", entre outras 

similares.  

 A maioria revelou ser assíduo no uso da televisão, indo assim ao encontro de uma 

das conclusões do já citado Estudo Global da UNESCO sobre a Violência na Mídia, de 

que Angola fez parte com mais 23 países. O estudo demonstrou que o tempo de exposição 

dos alunos ao aparelho de TV variava de uma a dez horas. Por dia, uma parte considerável 

de crianças dedicava pelo menos três horas para assistir televisão, um tempo superior ao 

gasto com qualquer outra actividade infantil, como fazer trabalhos escolares, conversar, 

passear com os pais, entre outras (Groebel, 2002:70-71). 

 Alguns estudos quantitativos sugerem que "o tempo médio que as crianças assistem 

TV é superior a duas horas/dia" (Conceição, 2012:69). Apenas uma minoria de crianças e 

adolescentes usa pouco ou algumas vezes a televisão no seu quotidiano. Para alguns 

sujeitos, a fraca exposição ao aparelho de TV esteve ligada à realização de tarefas 

escolares, outras brincadeiras e audição de rádio: 

"Ouvia mais rádio, assistia pouca televisão, assistia pouco" (Bimbi, 28 anos); 
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"Naquela altura assistir televisão e diversão estava equilibrado. Em frequência 

era assistir e metade diversão. Estava equilibrado, algumas vezes sim e outras 

não" (Maurício, 22 anos); 

"Não era todos os dias, eu brincava muito. Dificilmente estava ali sentado assim. 

Estava sempre nas brincadeiras" (Marta, 20 anos); 

"Nós brincávamos muito. Não tinha muito hábito de assistir televisão. Nós quando 

chegávamos a casa já estávamos cansadas de brincar, só ficava um pouco a 

assistir e apanhava logo sono. Não, não assisti muito. Mas na minha adolescência 

já assisti um pouquinho" (Ngueve, 20 anos). 

 De qualquer modo, temos uma maioria de sujeitos cuja infância e adolescência 

esteve ligada intensamente ao ecrã televisivo, independentemente dos constrangimentos de 

ordem social e económica então existentes. Pode falar-se mesmo de uma «geração da 

televisão» pela frequente presença desse medium nas suas rotinas diárias.  

Em termos de género, existe um equilíbrio na intensidade relatada de consumo da 

televisão (Tabela 25), embora tenha havido ligeira tendência de maior exposição ao 

receptor de TV entre indivíduos do sexo feminino. 

Tabela 25 – Frequência relatada de uso da TV por zona de residência na infância/adolescência (N=44) 

 

Frequência relatada de uso da TV 

Sujeitos 
Urbe Subúrbio 

M F M F 

Não via/diz 0 0 0 0 

Via raramente 1 1 5 3 

Via às vezes 0 1 4 1 

Via muitas vezes 0 7 6 3 

Via sempre 2 3 4 3 
Sub-total 15 29 

Total 44 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 

 Tal tendência vai na direcção do que foi defendido por Judith Lazar (1985), citada 

por Sara Pereira (2012), de que "tanto os rapazes como as raparigas são atraídos do mesmo 

modo pela televisão, mas que estas lhe consagram um pouco mais de tempo devido ao 

facto de, em relação aos rapazes, praticarem menos desportos e participarem menos nos 

jogos exteriores" (Pereira, 2012:58). 

 A zona de residência apenas se revelou ligeiramente diferenciadora no género 

feminino uma vez que, à semelhança do que ocorreu com o consumo de rádio, as raparigas 

residentes no meio urbano revelaram serem mais regulares no uso da televisão do que as 

suas congéneres do subúrbio. De igual modo, a localidade em que residiram os sujeitos foi 
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praticamente inexpressiva na intensidade de contacto com a televisão. Ou seja, a maioria 

manifestou assiduidade no uso desse meio de comunicação, independentemente da sua 

localidade territorial.  

 

 Programas ou conteúdos TV na infância e adolescência 

 Os desenhos animados constituem um dos principais atractivos que mantêm as 

crianças ligadas à TV. Este desiderato verifica-se igualmente neste estudo, tendo sido o 

género televisivo mais consumido na infância e adolescência dos informantes: 

" Gostava muito de bonecos, sempre fui amiga de bonecos (…). Nunca tive a 

oportunidade de assistir algo que não tinha que ver com a minha idade naquele 

tempo" (Mazunina, 22 anos); 

"Desenhos animados, Tom e Jerry, Maggie Zum Zum gostei muito. Rei Leão 

também eu gostei. Assistia todos os dias" (Dorivalda, 22 anos). 

 

A Tabela 26 espelha a dieta televisiva dos sujeitos enquanto mais novos. Títulos 

especificados e não especificados totalizam pelo menos 148 programas/conteúdos 

televisivos integrantes da sua história pessoal com esse meio audiovisual, e 59 por cento 

desses conteúdos foram trazidos à memória por indivíduos do sexo feminino.  

 Os programas indicados foram reunidos em dez categorias: desenhos animados; 

filmes e séries; telenovelas; infanto-juvenis (nacionais e internacionais); talk-shows/ 

espectáculos; documentários; informativos/noticiários; magazines/seriados; musicais; e 

desportivos.   

 O Gráfico 12 espelha dez categorias obtidas a partir das referências de programas 

apontadas pelos sujeitos. De um modo geral, estes usaram a televisão essencialmente para 

ver bonecos ou desenhos animados, infanto-juvenis, filmes/séries e telenovelas, uma vez 

que foram os quatro géneros televisivos mais citados pelos mesmos enquanto crianças e 

adolescentes. 
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Tabela nº 26 – Programas de TV referenciados na infância/adolescência 

MASCULINO 
  

FEMININO 
 Programas/conteúdos de TV usuais t 

  
Programas/conteúdos de TV usuais t 

Desenhos animados 15 
  

Desenhos animados 27 

"TV Colosso" 1   "Alice" 1 

"Rambo" 2   "Bumbo" 2 

"Tom  & Jerry" 1   "Capitão Planeta" 1 

"Aladim" 1   "Cinderela" 1 

"Tarzan" 1   "Garra Branca" 2 

"Cinderela" 1   "Kid Bué" 1 

"Peter Pam" 1   "Maggie Zum Zum" 1 

"Kidsco" 1   "Pequena Sereia" 1 

Outros não especificados 6   "Rambo" 1 

Infanto-juvenis 6 
  

"Rei Leão" 3 

"Carrossel 4   "Sabrina" 1 

"Nila Show" 1   "Tom  & Jerry" 2 

Outro não especificado 1   "Três Gémeas" 1 

Filmes/séries 10 
  

Da "Disney" 1 

Artes Marciais 1   Não especificados 8 

Guerra 1   Infanto-juvenis 24 

Aventura 1   nacionais 

Outros não especificados 7   "Carrossel" 12 

Telenovelas 7 
  

"Nila Show" 1 

"Malhação" 1   "Comboio de Amizade"  2 

"Xica da Silva"  2   "Avó Ximinha" 1 

Outras não especificadas 4   "Estórias do Avô Hugo" 1 

Talk-Shows/ espectáculos 3 
  

Não especificados 2 

"Janela Aberta" 1   internacionais   

"Jovemania"  1   Série "Chispita" 2 

"Quem Sabe Sabe" 1   "Sítio do Pica-Pau Amarelo" 2 

Documentários 7 
  

"Bambluá" 1 

"Vida Animal" 2   Filmes / séries 10 

"Ciência" 1   "Calor Tropical"  1 

"Experiências de Samy"  1   Comédia 1 

"Jogos de Inteligência" 1 
  

Infantis, indianos, ninjas e outros 8 

"História" 1 
  

Telenovelas 10 

"Investigação criminal" 1 
  

Não especificadas 10 

Informativos/ noticiários 2 
  

Talk-Shows/ espectáculos 5 

Telejornal  1 
  

"Janela Aberta" 3 

"Vencedores"  1 
  

"10-12" 1 

Magazines/seriados 3 
  

"Jovemania" 1 

"Nós e a Noite" 1 
  

Documentários 2 

"Ventos e Sopros" 1 
  

Missão Cubana 1 

"Conversas no Quintal" 1 
  

Não especificados 1 

Musicais 3 
  

Informativos/noticiários 5 

"Alto Nível" 1   "Telejornal" 3 

"Musical" 2   "Ecos & Factos" 2 

Desportivos 5 
  

Musicais 4 

"Futebol" 3   Africanas 1 

Outros não especificados 2   Antilhanas 1 

Total 61 
  

Não especificados 2 

  
  Total 87 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 
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Gráfico 12 – Programas de TV por referência na infância/adolescência dos sujeitos (%) 

 

Contrariamente ao relativo equilíbrio verificado na intensidade de exposição ao 

aparelho de TV, o consumo de programas televisivos variou em função do género, da idade 

e da localização territorial dos sujeitos. A análise dos relatos ressalta uma variação ligeira, 

em alguns casos, e significativa, em outros.  

 Com o aumento da idade dos sujeitos intensificou-se o tempo de exposição ao 

aparelho-receptor e a diversidade de conteúdos na dieta televisiva dos usuários. Este 

aspecto vai de encontro ao pressuposto segundo o qual "adolescentes vêem 

consideravelmente mais TV do que as crianças menores" (Livingstone et. al., 2002:53), tal 

como acontecia em países mais desenvolvidos há anos.  

Se os desenhos animados foram quase exclusivos no consumo televisivo durante a 

primeira e segunda infâncias, a partir da terceira infância o cardápio televisivo dos sujeitos 

foi enriquecido com a intensificação de conteúdos pouco consumidos ou a introdução de 

novos géneros televisivos. Filmes e séries infantis, programas infanto-juvenis nacionais 

produzidos em estúdio ou em ambiente exterior e as músicas passaram a ser largamente 

consumidos.  

Em termos gerais ampliaram-se as preferências pelas telenovelas, espectáculos e 

concursos, desportivos, documentários e noticiários, num percurso de consumo que se 

prolongou ao longo de todo o período de adolescência: 

"Lembro-me que assistia já com um papel. Tinha essa ideia de querer saber quem 

é quem se estivesse a ver um noticiário. Por exemplo, até aqui vem, uma entidade 
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em baixo vem que é ministro de tal, director tal. Apontava para saber quem é a 

pessoa, apontava o nome e a função (Amarildo, 22 anos). 

“Na minha infância assisti mais canais nacionais. Não tínhamos ainda as antenas, 

só assistíamos mesmo TPA1, o «Carrossel», «Avó Ximinha». Depois, na minha 

adolescência já começou a aparecer a Multichoice, assistia mais canais 

internacionais, a «Disney», a «MTV», a «Nacional Geográfico». Eram os canais 

que mais assistia” (Ngueve, 20 anos). 

A Tabela 27 revela que o consumo de desenhos animados, infanto-juvenis, 

telenovelas e informativos foi maior no sexo feminino em relação ao sexo masculino que 

se mostrou mais propenso aos documentários, desportivos e magazines. Em ambos sexos o 

consumo de filmes/séries, talk-shows/espectáculos e musicais foi equilibrado.   

Tabela 27 - Volume de programas de TV por zonas de residência dos sujeitos (N=148) 

 

Tipos de programas/conteúdos de TV  

Nº referências /zonas de residência  

Urbe Subúrbio Total 

Desenhos animados 14 28 42 

Filmes/séries 7 13 20 

Telenovelas 5 12 17 

Infanto-juvenis  14 16 30 

Talk-shows/Espectáculos 0 8 8 

Documentários 2 7 9 

Informativos/Noticiários 3 4 7 

Magazines/Seriados 0 3 3 

Musical 3 4 7 

Desportivos 0 5 5 

Total 48 100 148 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 

 De acordo com o plasmado na tabela, o facto de se viver na urbe ou no subúrbio foi 

ligeiramente significativo na dieta televisiva da infância e adolescência dos sujeitos. Se 

tivermos em conta que a urbe acolhia 34% dos sujeitos e o subúrbio 66%, constataremos 

que, independentemente dos valores absolutos, a concentração de consumos televisivos é 

ligeiramente maior no subúrbio do que na urbe. Os depoimentos seguintes ilustram 

exemplos extremos (alto e baixo) de consumo de TV por ambos sexos em ambas zonas de 

residência:  

"Gostava mais de ver filmes. Desenhos animados era uma vez a outra, não gostava 

muito" (Kutala, 24 anos, residente no meio urbano);  

"Assistia mais bonecos, novelas. Também gostavam muito de programas 

educativos. Nesta fase de adolescência gostava mais de assistir «Janela Aberta» e 

«10-12» da TPA, «Jovemania». São programas que gostava muito, programas 

infantis como o «Carrossel», «Sabrina», «Kid Bué» da TPA2, boneco da «Alice» e 

das «Três Gémeas» também" (Luzia, 20 anos, residente no subúrbio); 
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"Era mais música e filme. E até agora, caso tenha de assistir, é mesmo filme ou 

eventualmente um programa interessante" (Aristófanes, 25 anos, residente na 

urbe); 

"Mais filmes, bonecos e novelas e futebol. Eu assisti muito futebol. Os programas 

que assistia eram mais «Jovemania», da Rossana, quando estava lá. Assistia «Os 

Vencedores» onde estava o Sérgio, assistia muito «Nila Borja». Mais qual que eu 

me recordo? Assistia muito «Musical», do Miguel Neto, que agora é «Alto Nível»" 

(Maurício, 22 anos; residente no meio suburbano). 

 O número de programas ou conteúdos televisivos enumerados pelos sujeitos variou 

de um a nove, nos rapazes, e de um a dez, nas raparigas. A preferência pelos desenhos 

animados, infanto-juvenis, informativos e musicais foi maior na urbe em relação ao 

subúrbio onde predominaram os talk-shows/espectáculos, documentários, 

magazines/seriados e desportivos.  

 Um equilíbrio relativo verificou-se no consumo de filmes, telenovelas, 

informativos/noticiários e musicais, embora com ligeira prevalência do subúrbio sobre a 

urbe. Se tivermos em conta que esta zona de residência é considerada mais favorecida que 

aquela, então podemos admitir também para este objecto de estudo a constatação de que 

havia maior consumo de TV entre petizes dos estratos sociais mais baixos 

(maioritariamente residentes nos bairros suburbanos) em relação aos de estratos sociais 

mais altos (maioritariamente residentes nas zonas urbanas) (Livingstone et. al., 2002). 

 Na generalidade, cerca de 47% dos consumos televisivos foram declarados por 

sujeitos do Lobito, 30% pelos de Benguela, 14% pelos residentes de outras localidades do 

país, 5% pelos da Catumbela e 1% pelo sujeito do Balombo. Estes indicadores reflectem a 

irrelevância das localidades de residência na distribuição dos consumos televisivos pelos 

informantes enquanto mais novos. Pois, verifica-se que o volume de conteúdos de TV 

referenciados corresponde razoavelmente ao peso dos sujeitos nessas mesmas localidades. 

Uma singularidade prende-se apenas com o facto de o indivíduo residente no Balombo, 

uma localidade do interior da província de Benguela, não ter referido o consumo de 

desenhos animados, um género televisivo transversal à infância/adolescência dos demais 

informantes.  

Entretanto, quais foram as fontes de acesso e de consumo de programas televisivos 

usados pelos sujeitos enquanto crianças e adolescentes? Qual das fontes foi mais utilizada 

e por quê? A estas e outras questões daremos respostas já a seguir.  
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 Estações e canais de TV usuais na infância e adolescência  

 Foram oito as estações ou canais de televisão a partir dos quais os informantes 

consumiram os diferentes programas ou conteúdos televisivos atrás mencionados (Gráfico 

13). Além destes, alguns indicaram outras fontes de consumo de TV e outros não fizeram 

referência a nenhuma fonte, como veremos mais adiante.  

 

Gráfico 13 – Sujeitos por estações/canais usuais de TV na infância/adolescência (%) 

 

 

Houve pelo menos 57 referências a diferentes canais ou estações televisivas 

representados no gráfico. Com cerca de 51% de referências, o canal 1 da Televisão Pública 

de Angola (TPA) foi o mais acedido e usado pelos sujeitos enquanto mais novos, seguido 

de longe pelo segundo canal da mesma estação televisiva, com cerca de 16%. A 

predominância da TPA na dieta televisiva dos entrevistados na infância e adolescência dos 

jovens angolanos justifica-se pelos 33 anos de exclusividade no mercado audiovisual 

nacional, só quebrada, em 2008, altura em que foi criada a primeira estação televisiva 

privada nacional. Os sujeitos, sobretudo os nascidos na década de 80 do século passado, 

apenas tinham esse canal nacional para a satisfação das suas necessidades em termos de 

consumo audiovisual: 

"Naquela altura a televisão que tínhamos era a televisão pública de Angola, a 

única" (Veríssimo, 28 anos); 

"Só a TPA1. Ainda não existia TPA2. A TPA2, se calhar, surgiu só em 2006 ou 

2007(…). Não havia essas antenas que estamos a utilizar actualmente" 

(Ukwessunga, 22 anos). 
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A partir de 1992 começou a quebrar-se o monopólio da TPA. A liberalização no 

sector da comunicação social permitiu a entrada no mercado nacional de serviços de 

televisão concorrentes, essencialmente por subscrição (Freitas, 2010; Vunge, 2006; 

Guerreiro, 2003; Carvalho, 2002; outros). O surgimento de antenas parabólicas multiplicou 

as escolhas e criou novas preferências: 

"Já tínhamos acesso à DSTV. Gostava muito do programa FOX Crime, programas 

de investigação e da National Geographic. Lembro-me que nestes últimos anos 

este é o canal que mais assisti... era muito apaixonado pelo NaGeo para ver 

documentários no âmbito de História, animais, qualquer documentário eu 

procurava acompanhar" (Amarildo, 22 anos). 

A introdução e difusão de aparelhos de reprodução e gravação de vídeo do tipo 

VHS (Video Home System) contribuiu para a diversificação dos consumos audiovisuais. 

Ao mesmo tempo, o canal público de televisão foi alargando o seu horário de emissão:  

“Ela abria as 15h30 e fechava às 23horas, 23 e qualquer coisa. Vamos ver isto foi 

em 90, 99? Ou 2000 e qualquer? 2000… Abria às 15h e depois foi-se alargando o 

período de transmissão e yeah" (Veríssimo, 28 anos); 

"Era a TPA que tínhamos na altura. E mais tarde as cassetes da VHS com filmes 

ou séries comprados ou alugados. Assistia mais filmes dos «ninjas», músicas 

africanas e antilhanas, programas infantis, telenovelas, programas carrossel da 

TPA e Comboio de amizade, da TPA-Benguela" (Lucrécia, 31 anos). 

 Os aparelhos de VHS integram um conjunto de «outras fontes» a partir das quais os 

sujeitos interagiram com os conteúdos audiovisuais. De facto, alguns sujeitos (20,4%) 

preferiram fazer considerações genéricas em relação as suas fontes de consumo 

audiovisual. À questão sobre quais os canais ou estações televisivas que mais viam 

enquanto mais novos, apontaram simplesmente as parabólicas, clubes de vídeo, deck de 

vídeo (cassetes VHS) e casas vizinhas. São estas indicações que consideramos de outras 

fontes. 

A TPA foi o medium mais transversal na infância e adolescência de todos pelo facto 

de transmitir em sinal aberto e pelo enraizamento que detinha e ainda detém junto das 

comunidades. Daí a sua popularidade entre os cidadãos, incluindo os mais novos. Apesar 

da concorrência de canais internacionais de televisão, a estação reforçou a sua posição com 

a extensão do seu sinal e abertura de delegações em todas as capitais provinciais, 

modernização e expansão de seus serviços com abertura de dois novos canais (canal 2, em 

2000; canal internacional, em 2008) e início de transmissão por satélite, em 2003.  
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 A nível interno, apenas em 2008 surgiu a concorrência da TV Zimbo, a primeira 

iniciativa privada de televisão de direito angolano e, em anos subsequentes, a abertura de 

outros canais nacionais por subscrição (Ver Cap. II sobre os «Media em Angola»). Mesmo 

assim, por estas estações ou canais serem acessíveis apenas por subscrição (a TV Zimbo 

emite em sinal aberto só para Luanda), prevaleceu a popularidade da TPA até à 

actualidade.   

O aumento da oferta televisiva no país repercutiu-se nos hábitos mediáticos dos 

informantes que, na infância e adolescência, viram enriquecidas a quantidade e a qualidade 

do consumo televisivo. Em relação ao género, a preferência pelos canais não se distancia 

muito da tendência verificada no consumo de conteúdos televisivos. Houve um equilíbrio 

relativo em ambos sexos, embora as meninas tenham tido uma ligeira vantagem no uso da 

TPA1, TV Globo, Disney e MTV em relação aos rapazes que se referiram mais à TPA2, 

TPA-Benguela, National Geographic e Fox Crime. Os primeiros canais citados 

correspondem mais ou menos à gama de desenhos animados, infanto-juvenis, telenovelas e 

informativos anteriormente considerados como tendência feminina; os segundos, 

tendencialmente com conteúdos desportivos, documentários e magazines, eram afins ao 

sexo masculino.  

Por outro lado, é de realçar que a variação da idade não foi diferenciadora quanto 

ao contacto dos sujeitos com os diferentes canais televisivos. Apesar de as famílias de 

alguns sujeitos se terem apropriado do televisor mais tarde, quando alguns já se 

encontravam na pré-adolescência (ou adolescência mesmo), os relatos indicaram o recurso 

a outras fontes de visionamento de conteúdos audiovisuais.  

A outra constatação é que as localidades e zonas de residência não foram 

determinantes nas preferências de estações ou canais de televisão. No entanto, há duas 

notas a destacar com relação ao binómio localização territorial e acesso às fontes de 

consumo de televisão. A primeira tem que ver com o facto de, na Catumbela, não ter 

havido referências a pelo menos um dos dois canais da Televisão Pública de Angola, a 

estação mais comum na infância e adolescência dos sujeitos. Presumimos que tal omissão 

destes canais na memória televisiva dos sujeitos da Catumbela se justificasse por 

esquecimento, uma vez os mesmos terem feito menções de alguns conteúdos televisivos 

emitidos pela TPA, na época, tais como a telenovela “Xica da Silva” e a série infanto-

juvenil “Carrossel”. 
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A segunda nota refere-se ao facto de os entrevistados criados nos subúrbios da 

Catumbela e do Lobito se terem destacado em relação ao uso de alternativas de acesso ao 

audiovisual. Tendencialmente foram eles, mais do que os homólogos de outras localidades, 

a fazerem recursos às casas vizinhas ou a clubes de vídeo para assistir diversos conteúdos 

audiovisuais. Provavelmente, a difícil situação socioeconómica das famílias, como vimos 

nos depoimentos de alguns, os levou a proceder de tal modo para satisfazerem as suas 

necessidades de consumo televisivo. 

Vê-se aqui também uma diversidade de infâncias e adolescências dos sujeitos na 

sua relação com a televisão. Se para os lares de alguns a «domesticação» do receptor de 

TV foi anterior à sua nascença (TV nativos), para outros essa apropriação só se concretizou 

em momentos posteriores da infância ou mesmo adolescência (TV usuários). Antes disso, 

estes últimos tiveram de explorar formas extra domésticas de consumo televisivo. Assim, o 

lar familiar, as casas dos vizinhos ou de amigos e os estabelecimentos (semi-públicos) de 

exibição audiovisual foram os principais locais de constituição da memória televisiva dessa 

geração da televisão. Foi a partir desses locais que, geralmente ao cair da tarde ou de noite, 

os petizes dedicaram tempos variáveis de consumo da televisão. Neste caso, o uso da TV 

pelos mesmos esteve essencialmente dependente da oferta ou disponibilidade de meios na 

família, do tempo e da vontade individual e, também, da permissão parental.    

Em síntese, o acesso aos media por crianças e adolescentes esteve essencialmente 

dependente de dois factores, sendo um geral e outro particular.  

O factor geral relaciona-se com o grau de cobertura territorial dos meios de 

comunicação. Ou seja, tal contacto foi condicionado pela oferta de livros, jornais e 

revistas, pelo raio de difusão de sinais de rádio, televisão e telefone, pela liberalização e 

pluralização de serviços de comunicação (entrada de novos atores no sector) e pelo grau de 

penetração no território nacional de produtos e aparelhos de recepção por satélite do sinal 

dos media. Como vimos, essa disponibilidade também foi evoluindo ou melhorando com a 

gradual extensão da acção dos meios de comunicação a distintas regiões do país. Mesmo 

assim, é arriscado falar-se (até hoje) de uma plena cobertura nacional desses serviços.  

Por sua vez, os factores particulares estiveram ligados à capacidade de aquisição de 

aparelhos, produtos ou serviços de media por parte das famílias das crianças. Para uma 

minoria, o processo de apropriação dos meios fez-se cedo enquanto para a maioria foi 

tardio. A condição socioeconómica das famílias condicionou a compra e a incorporação de 
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aparelhos de comunicação no espaço doméstico. Isto levou que, do ponto de vista de 

paisagem mediática doméstica, uma maioria de sujeitos passasse a infância em espaços 

familiares que foram designados como berços pobres em media e berços razoáveis em 

media, e que apenas uma minoria tivesse usufruído de berços ricos em media.  

A diversidade de infâncias também foi verificável nos usos e consumos dos meios 

de comunicação. Para esta fase etária cingimo-nos aos usos de leituras, rádio e televisão, 

uma vez que foi praticamente nula ou inexpressiva a presença de outros meios de 

comunicação na infância e adolescência dos sujeitos.  

Como vimos, as leituras, a rádio e a televisão variaram de importância na história 

pessoal destes jovens com os media. Foi comum a constatação do fraco exercício de 

leitura, sendo o manual escolar o meio mais usual na infância e adolescência dos sujeitos. 

A principal diferenciação foi o facto de os sujeitos do sexo masculinos terem revelado 

preferências de leituras mais voltadas ao social, político ou psicologia, contrariamente às 

raparigas, mais afins à prosa, poesia, romance e outros contos. Em termos de hábito de 

leitura, elas revelaram menor tendência do que eles. 

 A audição de rádio foi uma prática residual na infância e adolescência destes 

sujeitos. Apesar disso, os conteúdos infanto-juvenis (no feminino), os info-recreativos (no 

masculino) e musicais (em ambos sexos) constituíram os mais usuais consumos 

radiofónicos. As rádios Benguela, Lobito e Cinco, todas do Grupo Rádio Nacional de 

Angola foram as mais sintonizadas por esses infanto-ouvintes. As raparigas revelaram a 

tendência em ouvir mais rádio do que os rapazes.   

 Diferenciando-se dos dois meios anteriores, a televisão foi central nas práticas 

mediáticas dos mais novos, independentemente do género, da classe social e da localização 

territorial. Cerca de dois terços dos respondentes revelaram o uso frequente desse meio de 

comunicação. Os desenhos animados e os infanto-juvenis foram os géneros mais comuns 

aos sujeitos, cuja infância e adolescência foi marcada essencialmente pelo canal 1 da 

Televisão Pública de Angola. 

Deste modo, a televisão foi o medium preferencial dos sujeitos enquanto crianças e 

adolescentes, numa clara indicação da afirmação de uma cultura audiovisual, em linha com 

resultados sobre a recepção de meios realizada na capital angolana, em 2007. Os 
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indicadores desse estudo revelaram um forte sentido de cultura da televisão e uma fraca 

cultura de leitura e de audição de rádio nos segmentos etários mais novos.  

No próximo capítulo veremos como estes aspectos se manifestam no quotidiano 

destes sujeitos enquanto jovens, imersos numa realidade contemporânea marcada por 

múltiplas e modernas plataformas de comunicação digital.     
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CAPÍTULO VII 

USOS ACTUAIS DOS MEDIA POR JOVENS UNIVERSITÁRIOS  

 

 Depois da análise da relação dos sujeitos com os meios de comunicação na 

infância/adolescência, a presente secção do trabalho enfoca-se sobre os usos actuais dos 

meios de comunicação na sua juventude. É o principal capítulo do estudo. A análise 

assenta na articulação de variáveis já utilizadas na secção anterior e de parâmetros mais 

ligados à actual situação dos sujeitos enquanto jovens universitários. Incluímos 

parâmetros de análise como os agregados e posições sociais das famílias, situação 

ocupacional e religiosa dos informantes, estabelecimentos de ensino, cursos e anos 

escolares frequentados. O mapeamento dos acessos, usos e consumos dos media pela 

população em estudo incide sobre os seguintes tópicos: paisagens de media, leituras, 

rádio, televisão, computador, telemóvel, Internet e consumos culturais como a fotografia 

e o vídeo, filmes, música e jogos electrónicos.  

  

1. Os media no espaço doméstico juvenil 

 Os ambientes domésticos actuais, sobretudo nos meios urbanos e suburbanos, 

mostram-se cada vez mais «inundados» de meios electrónicos de comunicação. 

Contrariamente à escassez de meios verificada na infância e adolescência, os sujeitos 

dão conta de melhorias nas actuais condições de vida das famílias cujas repercussões se 

traduziram, entre outros aspectos, no crescente ingresso de aparelhos de comunicação 

no espaço doméstico: 

“Em termos de comunicação mudou muito, mudou muito. Actualmente temos 

quase tudo. Telefone fixo em casa também tem, televisor, rádio, antenas 

parabólicas da DSTV, Zap e uma parabólica cristã. (…). Meu irmão tem tablet. 

Tem computador, tem portátil pessoal, o meu irmão também está com um e tem 

também um portátil pequenininho para os meus três irmãos pequenos” 

(Dumbo, 23 anos); 

“Temos a rádio, televisor, computadores, temos os nossos telefones.  O nosso 

televisor não é muito grande, tem uma qualidade razoável, é plasma e digital. 

Tem conexão à parabólica” (Cláudia, 21 anos); 
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"Atualmente já é parabólica. É uma outra televisão, já não preto e branco. 

Rádio também já não é aquele rádio pequeno, é um rádio muito mais grande 

que está a se usar. Tem o telefone fixo e o móvel que cada um tem” 

(Ukwessunga, 22 anos); 

“Há televisão, leitor de DVD, computador portátil e de mesa, fones, 

descodificadores DSTV,  Zap e TV Cabo, telefones, aparelho de Internet, 

scanner, iPad” (Lussati, 20 anos). 

Os aparelhos de comunicação converteram-se em objectos capitais da mobília de 

casa. Em muitos casos, cumprem mais do que as habituais funções informativa e de 

entretenimento. Passaram a ser encarados como artefactos que conferem  beleza ao lar e 

status social (associado a valores como „dignidade‟) à família na contemporaneidade:  

“Atualmente as coisas já mudaram bastante, em função também da nossa 

própria realidade. Você fica inserido num seio de colegas aonde você pensa 

assim: como é que vou receber os meus colegas?(...) Preciso que os meus 

irmãos estejam à vontade” (Tchingue, 30 anos); 

“Tem TV na cozinha e na marquise também. Os dos quartos ainda são mais 

pequenos, o principal é maior e está conectado à parabólica da Multichoice e 

da Zap. Temos parabólica desde 2001” (Kutala, 24 anos); 

“Temos rádio, televisor, computador, os telemóveis que nos põe a aceder 

também à Internet, ou seja, aparelhos básicos para nos comunicarmos. No meu 

quarto tem um televisor e no do meu irmão também” (Sardinha, 28 anos). 

Verificou-se um processo de incorporação massiva dos meios de comunicação 

nos ambientes familiares que ampliou a disponibilidade de acesso dos sujeitos aos 

media. A quantidade de aparelhos referenciada é apenas indicativa. Foram considerados 

como tipos únicos de meios os casos de aparelhos em duplicado, triplicado ou 

quadruplicado verificados em muitos dos lares:  

“Temos quatro televisores com as duas antenas da Zap e do Novo Tempo. 

Temos o aparelho de som ainda, altifalantes, unidade de potência, amplificador 

também, computador” (Cassinda, 26 anos); 

"Tem televisor em cada quarto, descodificadores da DSTV e da Zap, Internet. 

Telefone fixo já não tem, e existem os telefones móveis. Tem leitor de CD, tem 

aparelho de som também, são essas coisas” (Tchitumba, 22 anos); 

“Temos televisão, telefone, rádio, consola de jogos do meu irmão, é playstation 

II. Tivemos Tablet, acho que a dona minha irmã vendeu. O televisor é Sharp, 

plasma, conectado na parabólica. De momento estamos a usar a Zap, mas 

antes usávamos a DSTV desde 2009” (Catarina, 29 anos); 
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“Tem computadores portáteis, televisor, rádio, tem também esses gravadores 

grandes, tem esses leitores, esses deques de cassete, tem telemóveis, tablet” 

(Tadeu, 22 anos). 

Em função desses relatos demos conta de mais de 300 referências a pelo menos 

24 tipos de aparelhos de comunicação espalhados pelas casas dos informantes (Tabela 

28).  

Tabela 28 – Sujeitos por aparelhos de media nos espaços domésticos actuais (N=304) 

Tipos de aparelhos de media na família 

atualmente 

Sujeitos Total 

Masc. Femin. 

Rádio (normal) 10 15 25 

Radiogravador 4 0 4 

Aparelho de som 10 6 16 

Amplificador de som/unidade de potência 0 2 2 

Televisor 22 22 44 

Leitores de CD/DVD 6 4 10 

Antena parabólica 21 21 42 

TV por cabo 1 3 4 

Antena normal 1 0 1 

Consola de jogos (playstation) 6 6 12 

Câmara fotográfica digital / scanner 3 3 6 

Computador de mesa 9 7 16 

Computador portátil 22 20 42 

Telefone fixo 6 0 6 

Telemóvel 22 22 44 

Tablet/iPad/iPod 10 13 23 

Internet (fixa) 1 3 4 

Internet (modem) 1 2 3 

Sub-total 155 149 304 

Total 304 304 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do estudo  

Este número representa um adicional de mais de meia centena de aparelhos em 

relação ao aparato de comunicação apontado na infância e adolescência dos sujeitos. A 

melhoria da capacidade de aquisição dos meios por parte das famílias inscreveu-se num 

contexto socioeconómico marcado pelo ingresso no país de quantidades assinaláveis de 

produtos electrónicos, entre os quais as tecnologias de informação e comunicação (Teta, 

2010). Além do aspecto quantitativo, a qualidade de aparelhos nos lares revelou-se 

igualmente enriquecida. Os ambientes domésticos encheram-se de serviços ou tipos de 

aparelhos de comunicação anteriormente inexistentes ou substituíram-se os modelos 

antigos por outros mais recentes. Houve situações inovadoras de introdução de 

aparelhos de última geração mais ou menos equiparados aos existentes em muitos lares 

de países industrialmente mais avançados: 



 
 

204 
 

“As coisas já são dignas e típicas do século XXI. Eu sou uma pessoa muito 

simples, mas exigente. Por exemplo, temos um televisor de 60 polegadas, é um 

LED. Compramos porque achamos que estávamos em condições para adquirir 

aquilo. Todos nós temos telemóveis em casa, não precisamos de telefone fixo, 

temos aparelho de som, temos três computadores móveis, iPad tenho 

pessoalmente” (Tchingue, 30 anos); 

“Agora são os room speackers «três em um», televisão, internet, portáteis, 

tablets, telefones, ipad, máquinas fotográficas e de filmar. O televisor não é 

plasma, é um LCD de marca LG   de 50 polegadas, com parabólicas de DSTV e 

da Zap (Yanilsa, 30 anos); 

“Eu acho que tem todos [aparelhos] que estão na moda. Tem a Playstation III, 

gravador LG, tablets, telemóveis digitais, temos um plasma grande de 92 

polegadas conectado à parabólica da Zap” (Aristófanes, 25 anos); 

“Temos iPad, computadores portáteis, plasmas, telemóveis; uma TV plasma 

moderna, com entrada USB. Não sei bem o tamanho, mas é médio” (Isabel, 34 

anos). 

De recordar que na infância e adolescência se identificaram 18 tipos diferentes 

de aparelhos de comunicação identificados nos ambientes domésticos dos sujeitos. Os 

24 tipos de aparelhos relatados na juventude representam um certo empoderamento 

mediático dos sujeitos. Meios como o deck de vídeo, cassetes VHS e gira-disco, 

identificados nos ambientes familiares na infância e adolescência desapareceram ou a 

sua utilização se tornou residual. O desuso desses aparelhos deu lugar ao reforço ou 

intensificação de uso de aparelhos afins, como os leitores de CD e DVD que, por sua 

vez, também já estão a ser igualmente preteridos face à profusão do uso das parabólicas 

e outros meios de armazenamento, leitura ou transferência de dados viabilizada pela 

tecnologia USB (Universal Serial Bus) designada, em português, por "Porta Universal". 

 Isto não significa que os modelos antigos tenham desaparecido na totalidade. 

Estes marcam presença em uma ou outra residência e são usados em conjunto com 

outros meios mais recentes: 

“Tem um (televisor) plasma na sala, tem um televisor no quarto, aqueles 

modelos antigos e um na marquise que também é modelo antigo já. Todos eles 

conectados na parabólica“ (Ngueve, 20 anos); 

“Temos a própria televisão, o rádio, o próprio DVD, o computador portátil, 

playstation, telemóveis, antena da Zap. O nosso televisor, infelizmente, não é 

desses modernos, continuamos com aqueles televisores Sharp, de 22 

polegadas” (Bartolomeu, 23 anos); 
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"Há televisor, parabólica, aparelho de som, rádios. O televisor é de marca 

Sharp, modelo antigo de 21 polegadas, conectado por antena parabólica desde 

2007“ (Fátima, 20 anos) 

Vimos que o rádio normal e o televisor eram dos aparelhos mais comuns na 

infância e adolescência dos sujeitos. A parabólica, o computador, o telemóvel e outros 

meios digitais constituíam então uma raridade. Actualmente esse quadro se alterou 

significativamente. O rádio e o televisor viram a sua transversalidade confrontada com o 

crescente uso do computador, telemóvel e da Internet. O uso dos primeiros aparelhos 

tem sido preterido a favor dos últimos pelo facto de a convergência tecnológica 

dinamizada pela Internet ter trazido para os ecrãs móveis os serviços de rádio e de 

televisão (Cardoso, 2013), num contexto de uso dos meios mais individualizado e 

deslocalizado (Castells, 2011): 

“É completo. No telemóvel temos tudo. Podemos encontrar vídeos, música, 

rádio, vamos encontrar também notícias, também se quisermos ir à net. (...) o 

telemóvel dá-nos quase tudo“ (Dumbo, 23 anos);  

„Tem coisas que não passam na televisão ou na rádio. Eu pego o computador 

assisto, vou baixando assim, vejo“ (Mazunina, 22 anos). 

 Os actuais ambientes mediáticos familiares revelam-se assim mais enriquecidos, 

proporcionando acessos, usos e consumos de diversos meios de comunicação. 

Silverstone e Hirsch (1996) consideraram a “apropiación, objectización, incorporación, 

conversión” (p. 46) como os quatro momentos distintos que traduzem a integração dos 

media no espaço familiar. Na mesma linha de pensamento, e para o nosso caso em 

concreto, consideramos que a constituição destas «lareiras electrónicas» através do 

processo de «domesticação dos meios» pode ter obedecido a processos, tais como 

adição, redução, manutenção ou substituição de aparelhos de comunicação nos 

ambientes familiares, verificados ou não em simultâneo.  

 A adição tem que ver com a incorporação de um ou mais tipos (diferentes) de 

meios no ambiente doméstico. Verificou-se nos casos em que, com maior ou menor 

gradação, as famílias procederam à compra de novos tipos de aparelhos de comunicação 

para reforçar ou completar o aparato já existente. Por exemplo, uma família que tenha 

apenas rádio e televisor procede à compra de uma consola de jogos ou ainda à 

contratação e instalação de serviços de Internet e TV por subscrição.  
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 A redução é o processo inverso da adição. Ocorre quando se remete ao desuso 

um ou mais aparelhos de comunicação, por desinteresse, desactualização ou avaria do 

mesmo. É o caso de uma família que deixa de usar um leitor de cassete VHS ou de CD 

por estar fora de moda face a veiculação da pen drive ou da parabólica.  

 A manutenção consiste no uso continuado de um determinado meio, através de 

sua preservação ou da revisão e reparação periódicas de eventuais falhas no seu 

funcionamento.  

 A substituição, como o nome indica, consiste em colocar um determinado meio 

no lugar de outro, para desempenhar o papel do substituído. Este processo ocorre 

geralmente por renovação, (quando o meio incorporado detém as mesmas 

características do anterior, diferenciando-se apenas por nunca ter sido usado) ou por 

inovação, quando o meio incorporado é novo e mais moderno do que o anterior. No 

primeiro caso, a substituição é linear (ela por ela), diferenciando-se apenas pelo não ou 

pouco uso do meio substituto e, no segundo caso, trata-se de substituição de valor 

acrescentado na medida em que se traz para o espaço doméstico um meio 

funcionalmente mais avançado do que o substituído.  

 Os quatro processos relatados redundaram na diversidade das paisagens 

mediáticas nos actuais espaços domésticos dos sujeitos, quer em quantidade quer em 

qualidade de meios. Contrariamente à fase da infância e adolescência, os actuais 

ambientes de media são tendencialmente ricos, se tivermos em conta a classificação 

adoptada no capítulo anterior. 

Tabela 29 – Sujeitos por tipos de berços de media em casa na juventude 

 

Sujeitos 

Berços de media  

Total Pobre 
(poor media cradle) 

Razoável 
(normal media cradle) 

Rico 
(rich media cradle) 

Total 0 30 14 44 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do estudo 

 Na Tabela 29 verifica-se a inexistência de paisagens pobres em media. Isto 

significa que todos os lares dos sujeitos possuem quatro ou mais aparelhos electrónicos 

de comunicação, afigurando-se actualmente como berços razoáveis ou ricos em 

aparelhos de  media. A melhoria da penetração de aparelhos comunicação ao nível dos 

domicílios, resultando tendencialmente no aumento de paisagens de media ricas, traduz 
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o reforço da capacidade de aquisição das famílias ligado à evolução da situação 

socioeconómica do país nos últimos 15 anos.  

Há um relativo equilíbrio entre ambos sexos quanto á distribuição dos meios 

enumerados pelos lares a que pertencem. Os sujeitos do sexo masculino apenas ganham 

uma ligeira vantagem quanto à presença de telefonia fixa nos espaços domésticos. Se 

tivermos em conta que perto de dois terços destes jovens concentra-se no intervalo 

etário dos 20 aos 24 anos de idade, verificaremos que é também  neste mesmo intervalo 

que a distribuição dos media apresenta os valores mais altos (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14 – Quantidade de aparelhos de media em casa por grupos etários (%) 

Com base no peso de cada grupo etário na amostra, a distribuição de aparelhos 

de media pelos sujeitos pode ser considerada equilibrada, com ligeira vantagem da faixa 

etária dos 20 aos 24 anos, detendo perto de dois terços do total de aparelhos relatados. 

Deste ponto de vista, observa-se que as famílias a que pertencem os indivíduos mais 

novos revelam tendências em possuir mais aparelhos de comunicação nos seus espaços 

domésticos do que as famílias de indivíduos mais velhos. 

Por extensão, pode dizer-se que as gerações mais novas têm mais possibilidades 

em beneficiar de mais meios nos espaços domésticos do que beneficiaram as gerações 

mais velhas, nascidas e crescidas em contextos de maiores carências.  

Presume-se assim que quando se é mais novo maior é a possibilidade de viver 

em ambiente familiar com berços de media mais recheados, em número e em 

diversidade de aparelhos electrónicos. As actuais crianças e adolescentes têm a 

possibilidade de dispor em casa de mais aparelhos de comunicação em relação aos seus 
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homólogos de há dez ou mais anos e, por conseguinte, terão menos possibilidades do 

que os seus futuros homólogos.     

 Paisagens de media e a situação socioeconómica das famílias 

O número de aparelhos por localidades e zonas de residência dos sujeitos 

corresponde à lógica de distribuição dos indivíduos pelas referidas áreas. No entanto, 

uma análise mais individualizada confere uma ligeira vantagem a Benguela (49%) e ao 

meio urbano (24%) quanto a acumulação de aparelhos de comunicação nos espaços 

domésticos familiares. Este aspecto leva-nos a conjecturar que as famílias residentes no 

meio urbano ou nas sedes administrativas das províncias, municípios ou mesmo 

comunas tendem a possuir aparatos de comunicação domésticos quantitativa e 

qualitativamente mais ricos, relativamente às famílias mais afastadas desses centros.  

 Vimos também que dois terços dos sujeitos vivem em famílias de média e 

grande dimensões. Os agregados familiares muito grandes constituem 18% da amostra e 

chegam a abarcar 20 ou mais elementos. A distribuição dos media por agregados 

familiares segue mais ou menos a mesma regra. Perto de dois terços dos aparelhos de 

comunicação estão em espaços domésticos afectos a agregados familiares de média e 

grande dimensões (com quatro a nove membros). Em extremos opostos, os pequenos e 

muitos grandes agregados familiares representam 17% e 18% dos aparelhos de media, 

respectivamente, identificados nos espaços domésticos. Isto significa que a dimensão do 

agregado familiar parece não ser determinante no processo de apropriação dos meios, 

uma vez que assistimos a famílias pouco numerosas com um elevado número de meios 

no espaço doméstico e a outras maiores com reduzido aparato de comunicação, e vice-

versa. Deste modo, não se pode dizer que quanto maior é o tamanho da família maior é 

a quantidade de meios de comunicação ao dispor dos seus membros, ou ao contrário. 

Na nossa óptica a condição económica das famílias é das variáveis explicativas 

mais fundamentais em relação à construção dos ambientes de media. Há que ter em 

conta o poder aquisitivo (rendimentos) das famílias, em grande medida ligado à situação 

ocupacional ou profissional dos chefes de família (Anexo VII), para compreender o 

modo em como se distribuem os aparelhos de comunicação pelos ambientes domésticos 

dos sujeitos (Tabela 30).   
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Tabela 30 – Quantidade de aparelhos de media por ocupação/profissão dos pais dos sujeitos (N=304) 

Ocupação/profissão dos 

parentes dos sujeitos do 

sexo masculino 

Nº aparelhos de 

media em casa 

 Ocupação/profissão dos 

parentes dos sujeitos do 

sexo feminino 

Nº aparelhos de 

media em casa 

Pai Mãe Pai Mãe 

Agente de segurança privada 5 0 Aposentado 6 9 

Camponês/a 7 7 Comerciante 0 30 

Comerciante 20 35 Doméstico/a 0 22 

Doméstico/a 0 48 Eletricista 5 0 

Enfermeiro/a 19 22 Enfermeiro/a 6 20 

Funcionário administrativo 17 0 Faxineira 0 7 

Inspetor da educação 7 0 Funcionário administrativo 11 16 

Militar 6 0 Funcionário do governo 10 0 

Pasteleiro/a 0 7 Jornalista 8 0 

Funcionário do governo 9 0 Militar 17 0 

Policial 32 0 Operário 39 0 

Professor/a 22 36 Policial 6 0 

Radiotécnico 5 0 Professor/a 32 45 

Não sabe/diz 6 0 Não sabe/diz 9 0 

Total 155 155 Total 149 149 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados do estudo 

No caso em estudo, a constituição dos ambientes de media familiares é 

indiferente à profissão ou ocupação exercida pelos parentes dos sujeitos. Ou seja, 

existem paisagens de media mais ou menos ricas em agregados familiares encabeçados 

por elementos que exercem profissões/ocupações socialmente destacadas (funcionários 

administrativos e do governo, professores, enfermeiros, policiais e outros), e entre 

agregados encabeçados por elementos com ocupações/profissões consideradas 

socialmente mais 'desenrascadas' (comerciantes informais, pasteleiros, camponeses, 

domésticos, entre outros). Aliás, como foi referido no capítulo anterior, a complexidade 

da fixação dos níveis sociais das famílias em Angola em muito está ligada à 

informalidade de fontes de rendimentos detidas pela maioria delas. 

Relativamente diferente e mais precisa é a forma como os meios de comunicação 

se distribuem nos espaços domésticos em função do nível académico dos parentes dos 

sujeitos (Tabela 31).  

Tabela  31 – Paisagens de media por níveis de escolaridade dos parentes  dos sujeitos  

Nível académico dos pais 

dos sujeitos 

Nº aparelhos/parentes 

Pai Mãe 

Não sabe/não diz 7 6 

Não estudou 5 29 

Primário 54 54 

I Ciclo/ES 45 30 

II Ciclo/ES 81 125 

Superior 112 60 

Total 304 304 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 
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Como se pode ver nesta tabela, a maioria (62%) dos aparelhos de comunicação 

enumerados é detida por agregados familiares onde pais e mãe frequentam ou 

frequentaram o II Ciclo do Ensino Secundário (ensino médio) ou o Ensino Superior
39

. 

Os lares chefiados por elementos que não sabem ler nem escrever são os piores 

colocados em termos de disponibilidade de meios. Isto sugere uma relação directa entre 

as paisagens de media domésticas mais recheadas e os agregados familiares liderados 

por pessoas de média ou elevada preparação cultural. Dito doutro modo, isto pode 

significar que, quanto mais elevado é o grau académico do chefe de família maior é a 

tendência em incorporar/existir mais aparelhos de media no espaço doméstico. O 

inverso pode ser igualmente válido. No entanto,  não significa necessariamente que as 

famílias de maior preparação cultural tenham sempre a tendência em despender mais na 

aquisição de meios ou que as famílias de capital intelectual mais baixo sejam sempre 

mais contidas.  

A situação ocupacional e religiosa dos sujeitos é igualmente importante para 

compreensão da forma como estão ordenados os aparatos de comunicação. Olhemos 

primeiro para a disposição dos aparelhos, conforme a ocupação dos intervenientes.  

Vimos que mais de metade destes jovens (57%) só estuda, enquanto a minoria 

(43%) concilia os estudos com alguma actividade profissional. De acordo com a Tabela 

32, a repartição das paisagens de media por domicílios segue a mesma lógica de 

distribuição dos sujeitos por ocupação.  

Tabela 32 – Número de aparelhos de media por ocupação dos sujeitos 

Situação ocupacional t Total 

Só estuda 171 171 

Estuda/Docente  75  
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Estuda/Técnico Administrativo 20 

Estuda/Técnico industrial (soldador) 8 

Estuda/Técnico de telecomunicações 7 

Estuda/Técnico de saúde (estomatologista) 7 

Estuda/Realizadora da TV 10 

Estuda/Trabalhadora de boutique 6 

Total 304 304 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do estudo 

                                                           
39

 De recordar que os níveis de escolaridade médio e superior representam perto de dois terços de parentes 

dos sujeitos. Curiosamente, nenhuma das mães dos sujeitos do sexo masculino chegou a frequentar o 

ensino superior, enquanto entre as raparigas há um equilíbrio de pais e mães a frequentar ou que 

frequentaram esse mesmo nível de ensino. 
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Contudo, a análise individualizada da quantidade de meios relatados indica que 

não há diferenças profundas nos ambientes mediáticos domésticos entre indivíduos que 

só estudam e os que estudam e trabalham. No entanto, convém salientar que a 

constituição das actuais paisagens mediáticas domésticas não é da responsabilidade 

directa dos sujeitos, senão um encargo principal de parentes dos mesmos. Apenas em 

um ou outro caso esta responsabilidade é comparticipada ou assumida por alguns 

elementos do grupo. De qualquer modo, a tendência aqui expressa pode ser extrapolada 

e reforçar-se a ideia de existência de uma relação entre a condição económica (ligada ao 

exercício de alguma actividade remuneratória) e a incorporação vantajosa de meios de 

comunicação nos espaços domésticos. 

A dimensão religiosa é outro aspecto fundamental para a compreensão dos 

acessos, usos e consumos dos media pelos intervenientes. Por enquanto importa apenas 

olhar a disposição dos ambientes de media domésticos em função da confissão ou 

actividade religiosa dos sujeitos (Gráfico 15) para, mais adiante, percebermos como a 

religiosidade interfere ou não nas práticas mediáticas dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Número de aprelhos de média por situação religiosa dos sujeitos (N=304) 

O número de aparelhos de comunicação espelhado no gráfico cumpre relativamente 

o sentido de distribuição dos sujeitos conforme as suas práticas religiosas. No entanto, a 

acumulação de aparelhos de comunicação é ligeiramente maior nos domicílios afectos a 

sujeitos que não ou pouco frequentam qualquer igreja. Sem forçar alguma conclusão, 

isto pode indiciar uma certa tendência de predominância de meios em lares cujos chefes 

de família sejam mais liberais ou de fracas rotinas religiosas. 
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 Ambiente de media e a situação académica dos jovens 

As variáveis académicas, mais ligadas aos próprios sujeitos do que às suas 

famílias, parecem não ter muita relevância nas dinâmicas de constituição dos aparatos 

mediáticos domésticos. No entanto, permitem ver o que os indivíduos têm, em termos 

de aparelhos de comunicação,  nos lares familiares a que pertencem.  

O Gráfico 16 espelha a distribuição dos 304 aparelhos de media em função das 

10 instituições de ensino superior da província em que estão inscritos os 44 sujeitos. 

Verifica-se que a distribuição de meios não é significativamente diferente da disposição 

dos sujeitos por escolas. Mesmo assim, reconhece-se uma certa vantagem dos lares 

afectos aos sujeitos matriculados nos institutos superiores politécnicos Lusíada e Jean 

Piaget, Instituto Superior Politécnico e Faculdade de Medicina, ambos da UKB, em 

termos de acumulação de aparelhos de comunicação nos espaços domésticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Número de aparelhos de media em casa por instituições escolares dos sujeitos (N=304) 

O mesmo acontece em relação às áreas de formação dos sujeitos. Os lares de 

sujeitos inscritos em Engenharia e Tecnologia, Ciências Jurídico-Sociais e Ciências 

Médicas concentram a maioria de aparelhos electrónicos de comunicação em relação a 

outras áreas de formação. No entanto, a referida quantidade de aparelhos não obedece 

linearmente a distribuição dos sujeitos por áreas de formação, pois a distribuição destes 

regista valores altos nas Ciências da Educação e Humanidades, Ciências Económicas e 

Empresariais e Engenharias e Tecnologias, respectivamente.  

 Um olhar por cursos revela um equilíbrio entre os sujeitos quanto às paisagens 

de media domésticas, apesar de uma ligeira e acrescida concentração de meios em 

famílias dos informantes que frequentam as especialidades de Engenharia Informática, 

27 28 29 29

35

23

41
43

25 24

N
º 

a
p

a
re

lh
o
s 

d
e 

m
ed

ia

Estabelecimento de ensino dos sujeitos



 
 

213 
 

Engenharia Industrial, Refinação de Petróleo, Economia, Contabilidade e Auditoria, 

Relações Internacionais e Psicologia.  

De acordo com os anos de escolaridade frequentados, há igualmente uma ligeira 

vantagem dos indivíduos do primeiro e terceiro anos, relativamente à disponibilidade de 

aparelhos de comunicação no espaços domésticos familiares. A grosso modo, isto 

mostra a irrelevância do nível de escolaridade em relação à distribuição de meios 

disponíveis nos espaços domésticos dos sujeitos.  

Tabela 33 – Síntese da distribuição dos media em função das variáveis sociodemográficas dos sujeitos 

Variáveis de análise Distribuição de paisagens de media domésticos 

Sexo e idade dos 

sujeitos 

-Distribuição de meios indiferente ao sexo dos sujeitos; lares de 

indivíduos mais novos mais recheados.   

Localização territorial -Distribuição equilibrada  de aparelhos por zonas e localidades de 

residência, apesar da ligeira vantagem de concentração de meios 

nas zonas urbanas e na sede da província. 

Ocupação e ecolaridade 

dos pais 

-Disposição de meios indiferente à actividade económica dos 

chefes de família. 

- Ligeira vantagem de concentração de meios nos lares cujos 

chefes de família revelam maior escolaridade. 

Ocupação dos sujeitos - Menor concentração de meios em lares de indivíduos que só 

estudam em detrimento dos que estudam e exercem alguma 

actividade económica.  

Situação religiosa dos 

sujeitos 

-Ligeira vantagem dos domicílios afectos aos informantes com 

diminuta ou nula frequência à igreja. 

Escola frequentada -Paisagens  de media mais ricas entre os inscritos nos institutos 

superiores do Lobito, Lusíada e Jean Piaget de Benguela. 

Área de formação -Ambiente de media ligeiramente mais favorável entre os sujeitos 

inscritos áreas de engenharia e tecnologia, ciências médicas e 

jurídico-sociais. 

Ano escolar - Colocação equilibrada de meios, com vantagem de lares afectos 

aos sujeitos do primeiro e terceiro ano de escolaridade.  

Em suma, os actuais ambientes de media domésticos apresentam-se recheados, 

em quantidade e em diversidade de aparelhos de comunicação. Como está sintetizado na 

Tabela 33, a diferenciação nos aparatos de comunicação familiares representa um 

elemento de confirmação da heterogeneidade do grupo em estudo, o que se vai 

reproduzir igualmente nas práticas mediáticas dos sujeitos.  

Vamos agora analisar como os jovens se relacionam com os meios de 

comunicação de que dispõem, identificando locais, períodos, frequências, modos e fins 

de acessos, usos e consumos dos meios, começando pela leitura. 
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 2. Práticas de leituras no quotidiano dos jovens universitários 

A leitura é um acto de interacção do sujeito com o texto, a partir do qual se 

constrói significados pela apreensão da linguagem escrita (Silva, 2004:71). No caso dos 

jovens universitários que ouvimos, residentes na província de Benguela, essa interacção 

com os livros e outros textos escritos tem-se revelado intensa:  

“Actualmente digo que o que eu mais faço é ler. Digo que tem sido talvez o meu 

dia-a-dia. Para já considero que o meu objectivo cá é mesmo a formação, e é 

mais ler” (Tomás, 20 anos);  
 

“Leio muito, leio muito. Sou capaz nestes momentos, aconteceu isso anteontem, 

de acabar de ler um livro dum tamanho deste, de um dia para outro. Leio muito 

agora” (Claudino, 23 anos); 

 

“Sou obrigado a ler. Agora estou a ler de tudo um pouco. Leio um pouco de 

História. Gestão já não digo porque é minha área. O aluno tem que saber 

mesmo” (Maurício, 22 anos). 

 

 

 Actual postura perante as leituras 

Contrariamente à fase de infância e adolescência, em que a prática de leitura era 

diminuta e restrita às obrigações escolares, os sujeitos mostram-se agora mais 

conectados às leituras, tendo alargado a gama de consumos literários. Esta constatação 

vai de encontro ao pressuposto que aponta para a quase inexistência de não leitores 

quando aumenta a escolaridade dos indivíduos (Lopes, 2013:201). O gráfico 17 espelha 

o actual posicionamento dos sujeitos perante os media escritos. Apenas dois sujeitos 

declaram ler raramente.  

 

Gráfico 17 – Sujeitos por frequência de leituras (%) 
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Como se vê, dois terços da população em estudo refere que lê bastante ou com 

muita frequência
40

. Para a maioria dos informantes, a nova postura perante os livros 

ganhou corpo com a tomada de consciência da importância da leitura, sobretudo 

impulsionada pelo ingresso ou frequência do ensino superior: 

“A mente quando você lê pouco aquilo fica tipo a assimilação também é baixa, 

é lenta. Quanto mais você lê exercita mais e você consegue captar mais bem as 

coisas” (Dumbo, 23 anos).  
 

A emergência de uma cultura de leitura tendencialmente intensa entre a 

população universitária angolana não significa que não existam casos particulares 

opostos à essa tendência comum. Como foi expresso no gráfico anterior, um terço dos 

jovens, valor reduzido mas significativo, revela ter práticas de leituras irregulares ou 

diminutas, mesmo frequentando um nível de ensino onde constitui uma exigência o 

contacto permanente com os diferentes textos escritos: 

“É raro ir à uma livraria para comprar livros. Acho que é o meio em que 

crescí. Também não tenho assim amigas dadas às leituras. Mas hoje leio 

algumas vezes, mas poucas” (Kutala, 24 anos); 
 

“Tenho pouca frequência de leitura, porque eu sinto que a esta altura eu devia 

ter um leque de livros lidos e quando me fizesses essa pergunta, se calhar, 

pudesse dizer que olha eu já li 200 livros ou 100 livros. Mas infelizmente ainda 

não li esta quantidade de livros” (Bartolomeu, 23 anos); 

 

“Não gosto muito de leituras, se calhar é necessário ter mesmo que ler né... 

estou a tentar ganhar um gosto pela leitura, mas acho que é desde criança não 

me habituei assim” (Jinga, 20 anos). 

Entre estes leitores irregulares predomina o contacto com o material escolar que 

se intensifica em períodos de realização dos testes de conhecimentos na escola. Outras 

justificações sugerem possíveis problemas de visão e alguma incapacidade em 

compreender um registo escrito mais formal, necessitando de um explicador: 

 “Leio pouco. Digo porque leio de algum modo. Quando é um tema importante, 

procuro alguém que lê e ele me explica” (Amândio, 26 anos); 

 

“Mesmo o livro científico não leio muito como deveria ser... como aluna eu não 

leio sempre, mas se eu tiver prova leio alguma coisa sobre a matéria” (Kutala, 

24 anos);  

 

                                                           
40Ao longo do texto, os sujeitos que referem ler bastante (muito) ou frequentemente (sempre) são designados também de leitores 

frequentes ou regulares; e de leitores não frequentes ou irregulares os que referem ler pouco ou algumas vezes. 
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“Leio, mas não com muita frequência. Leio quando tenho uma prova. Só não 

leio mais porque quando leio muito a minha cabeça já dói, os olhos lacrimejam 

e fico tonta” (Natália, 25 anos). 
 

Na generalidade verifica-se uma significativa adesão às práticas lectivas, o que 

ilustra uma mudança dos hábitos de consumo de leitura dos sujeitos relativamente à sua 

infância e adolescência. O número de leitores frequentes é maior entre sujeitos do sexo 

masculino. A intensidade nas práticas de leituras varia igualmente de acordo os escalões 

etários dos sujeitos. Os sujeitos pertencentes à faixa etária intermédia (25 aos 29 anos), 

tendem a praticar leituras mais regulares, em relação aos demais sujeitos.  

Os sujeitos mais velhos lêem menos vezes do que os mais novos. Como 

veremos, a vantagem dos mais novos em relação aos mais velhos pode ser explicada 

pelas ocupações adicionais destes últimos, que subtraem parte do tempo que deviam 

dedicar a leituras. Basta lembrar que a maioria dos sujeitos com 25 ou mais anos de 

idade, sobretudo no sexo masculino, desenvolve alguma actividade laboral além dos 

estudos. 

A localização territorial não é explicativa quanto ao posicionamento dos sujeitos 

perante os livros e outros textos escritos. Encontramos leitores mais ou menos assíduos 

em cada uma das localidades de residência, embora os sujeitos de Benguela se 

destacassem ligeiramente em relação aos seus homólogos da Catumbela e Lobito.  

Exceptuando-se a Catumbela, onde se verifica um relativo equilíbrio entre a urbe 

e o subúrbio, a maioria de leitores regulares reside nos bairros suburbanos de Benguela 

e do Lobito. Se tivermos em conta que, na província e no país em geral, os subúrbios 

registam muitos casos de privações sociais de diversas, concluímos que estas parecem 

não ter impacto negativo sobre a cultura de leitura nos jovens. Pelo contrário, tudo 

indica que essas privações representam um factor motivacional para o apego aos livros 

por parte de jovens aí residentes: 

“Eu sozinha comecei a me dar motivos. Primeiro é que aquele bairro não 

inspira. Não tive família assim segura em caso académico de nível assim alto. 

Então eu mesmo sozinha, sofrimento mais sofrimento, então fui me dando 

mesmo força” (Marta, 21 anos); 
 

“Estamos num local não muito barulhento. Sobretudo aos fins-de-semana, 

conforme vejo em algumas cidades, quando é sexta, sábado e domingo o 

barulho nunca para. Graças a Deus o nosso bairro ainda não está 
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contaminado com isso. Temos um bairro muito calmo que facilita a leitura” 

(Sardinha, 28 anos). 

Trata-se de empenho aos estudos demonstrado por jovens de meios ou estratos 

sociais carenciados. Um exemplo de resiliência que, à semelhança de outros, se traduz 

em estímulo à cultura literária observável em vários segmentos juvenis suburbanos. Não 

significa que os meios urbanos estejam desprovidos de jovens apegados aos livros, pois 

temos exemplos de sucesso literário. O que ficou realçado foi o facto de emergirem 

casos positivos de literacia em meios sociais considerados desfavorecidos.  

Aferimos ainda que sete em oito sujeitos pertencentes a famílias com 10 ou mais 

membros no seu agregado relatam práticas de leitura frequentes, seguidos de perto por 

informantes pertencentes a pequenos núcleos familiares (até três membros), onde seis 

em oito indivíduos são leitores regulares. Este facto sugere a baixa relevância da 

composição e dimensão familiar para as práticas de leitura destes jovens universitários:  

“Por causa da família que às vezes a qualquer momento nos ocupa, não 

consigo construir um plano para leitura. Eu posso planificar e destrói. Fica 

destruído porque a qualquer momento chamam por mim. Mas, eu sempre tenho 

lido assim praticamente nos dias que eu tiver mais vontade, leio. Quando não 

tiver vontade leio alguns materiais que falam da própria Psicologia já no 

computador” (Abelardo, 24 anos). 

Abelardo vive numa família com um agregado de 14 elementos. Apesar de 

apontar constrangimentos na construção e cumprimento de um plano de leituras, por 

força das demandas familiares, deixa transparecer alguma motivação adicional ou força 

de vontade para a prática regular de leituras. Como ele, outros jovens pertencentes a 

famílias numerosas assim procedem. Isto significa que podemos encontrar leitores 

frequentes ou não frequentes em qualquer um dos tipos de agregados familiares 

enumerados.  

A perspectiva anterior é válida se analisarmos a frequência de leitura dos 

sujeitos na base do estatuto social dos parentes, encarado do ponto de vista da ocupação 

e escolaridade destes. Constatou-se que a condição socioeconómica das famílias tem 

pouca influência sobre a intensidade de contacto dos sujeitos com os distintos materiais 

escritos: vislumbram-se casos de leitores frequentes e não frequentes no seio de famílias 

socialmente bem posicionadas (técnicos superiores, funcionários do governo, 

professores ou militares) e em famílias menos privilegiadas (com baixa ou nenhuma 

escolaridade, trabalhadores informais, camponeses ou domésticos).  
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Isto sugere que, além do aspecto motivacional, o espaço de tempo de que dispõe 

o indivíduo é fundamental para a análise do exercício de leitura. A dedicação de cada 

um para este fim será maior ou menor em função das suas ocupações e do tempo que 

sobra para ler (Tabela 34). 

Tabela 34 – Frequências de leituras por situação ocupacional dos sujeitos (N=44)       

Frequência de 

leituras 

Sujeitos/ocupação Total 

Só estuda Est/trab. 

Não lê 0 0 0 

Lê pouco 1 1 2 

Lê às vezes 5 5 10 

Lê bastante 11 10 21 

Lê sempre 8 3 11 

Total 25 19 44 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 

 A tabela espelha que os jovens que se dedicam apenas aos estudos revelam 

ligeira vantagem em termos de  regularidade de leituras em relação aos seus homólogos 

que dividem o seu tempo entre os estudos e o trabalho. O índice de frequência de leitura 

entre os que só estudam é de 76%, enquanto o de estudantes-trabalhadores situa-se na 

ordem de 68%. A diferença na regularidade de leituras pode resultar da gestão de 

tempo, maioritariamente aplicado aos estudos para os primeiros, e distribuído por várias 

actividades incluindo o trabalho e os estudos, para os segundos. Os casos de Américo, 

um técnico soldador, e de Tchingue, docente, são demonstrativos da reduzida frequência 

de leitura por limitação de tempo:   

“Leio em alguns dias da semana, sobretudo aos fins-de-semana, porque são os 

dias em que normalmente estou um pouco livre da minha rotina. (...) Nem leio 

sempre, não lhe posso mentir” (Américo, 23 anos); 
 

“Leio assim de vez em quando, senão estaria a mentir. Nem sequer tenho muito 

tempo para leituras” (Tchingue, 30 anos). 

Como consta da caracterização, os 19 sujeitos trabalhadores dividem-se em: 

docentes (11); técnicos administrativos (três); técnico de saúde; e técnico de 

telecomunicações, realizadora de TV, técnico soldador e trabalhadora comum, com um 

caso. A média de idade do grupo trabalhador situa-se nos 26,1 anos, embora 

encontremos acima desta faixa etária alguns casos de desemprego, principalmente no 

sexo feminino. No interior do grupo desses estudantes-trabalhadores não há grandes 

oscilações quanto ao grau de contacto com os livros, mas uma ligeira tendência em 
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haver mais leitores regulares entre os docentes, técnicos administrativos e de saúde, do 

que entre profissionais de outras áreas citadas.  

Uma outra actividade, não menos importante, que integra a rotina da maioria dos 

sujeitos é a prática religiosa. Como vimos, a frequência à igreja é para muitos jovens um 

ritual quase que obrigatório, ocupando um espaço privilegiado na agenda diária, para 

alguns, ou semanal (sobretudo aos sábados e domingos), para outros. Ir à igreja perfaz o 

estilo de vida de dois terços de informantes, perante um reduzido número de indivíduos 

que não ou pouco frequentam à igreja no seu quotidiano.  

A Bíblia e outros textos religiosos constituíram, enquanto mais novos, e ainda 

constituem uma referência de consumo literário de muitos jovens (Tabela 35).  

Tabela 35 – Frequências de leituras por práticas religiosas dos sujeitos (N=44) 

 

Frequências de leitura 

Práticas religiosas/sujeitos  

Total Católica Protestante Não frequenta 

Não lê 0 0 0 0 

Lê pouco 1 1 0 2 

Lê às vezes 2 3 5 10 

Lê bastante 12 7 2 21 

Lê sempre 4 3 4 11 

Total 19 14 11 44 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do estudo 

Verifica-se que em cada quatro leitores frequentes três praticam actividades 

religiosas, particularmente nas igrejas católica e protestante. Entre estes praticantes da 

religião, os católicos revelam mais regularidade de leituras do que os protestantes. Os 

que não integram práticas religiosas nas suas rotinas, têm a menor taxa de frequência de 

leitura. Esta constatação sugere que o exercício de alguma actividade religiosa é uma 

importante via de contacto regular (ou mesmo permanente) com algum media escrito. 

Quanto mais se é participante fervoroso mais tende a ser um leitor frequente, sobretudo 

de textos bíblicos ou religiosos: 

“Sou assídua na Bíblia e alguns livros, livros cristãos” (Isabel, 34 anos); 

“A Bíblia também estou constantemente a ler” (Ivódia, 20 anos). 

 Há quem mesmo conclua que o despertar para a leitura tenha resultado do 

contacto com os textos bíblicos: 

“Ganhei esse gosto [pela leitura]só no ensino médio, porque nessa altura eu 

procurava entender a Bíblia. Então levou-me a fazer várias leituras. E para 
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entender a Bíblia tinha que procurar outros livros, o que é que o autor ou 

outras pessoas dizem sobre esse assunto da Bíblia. Então isto foi me puxando 

para outros livros” (Carlos, 24 anos). 

Vemos assim que a situação ocupacional e a religião estruturam de algum modo 

a forma como os sujeitos se relacionam e consomem os materiais escritos em formato 

impresso ou electrónico. A seguir veremos como essa condição de leitores, frequentes 

ou não frequentes, se distribui por escolas, áreas de formação e anos de escolaridade.  

Por estabelecimentos de ensino, verifica-se uma maior frequência de leitura 

entre os sujeitos inscritos na Faculdade de Direito e no Instituto Superior Politécnico da 

Universidade Katyavala Bwila, seguidos de perto pelos jovens matriculados nos 

Institutos Politécnicos Maravilha, Lusíada e Jean Piaget.   

O facto de os sujeitos inscritos na Faculdade de Direito da UKB se destacarem 

nas leituras talvez seja explicável pelo carácter do curso frequentado. O mesmo ocorre 

com estudantes que frequentam o curso de Direito nos demais estabelecimentos de 

ensino, em cujos discursos se percebe uma forte auto-exigência de leitura: 

 “Actualmente obrigatoriamente tenhode ler. Além dos livros que fazem parte 

do meu curso de Direito, leio só aqueles que forem do meu interesse. Leio 

muito” (Jamba, 21 anos); 
 

“Acho que todo o estudante de Direito tem sempre algo para ler” (Isabel, 34 

anos); 
 

“O curso de Direito é muito complexo. Aqui nós conseguimos interpretar 

normas. Não a doutrina como tal. E para ser um bom estudante não é muito 

aconselhado ler só o material recomendado pelo professor. Ir buscar mais 

outro para confrontar ideias, para ter também ideias próprias. Mas, leio mais o 

material escolar. Essa é a coisa que mais faço” (Veríssimo, 28 anos). 

 Encarar o Direito como uma área disciplinar de profunda exigência de leitura é 

uma percepção quase dogmática em muitos estudantes desse curso. Para os mesmos, tal 

exigência extravasa as matérias específicas do curso e abarca outras áreas de 

conhecimento que proporcionem uma ampla visão da realidade social e política: 

“Leio livros de Psicologia, livros fora da minha área. Leio livros de 

entretenimento, romances” (Cláudia, 21 anos); 
 

“Tenho lido muito o Jornal de Angola, mas também tenho lido a imprensa 

privada Angolense, o Continente, o País, tenho lido. O que mais me tem 

interessado é a forma como abordam a questão internacional, o que é que está 

a se passar em outros países, em outros continentes, a todos os níveis, tanto 



 
 

221 
 

assuntos sociais, económicos e políticos. Pois, um jurista acaba sempre por ser 

um pouco político, mas um politico nem sempre pode ser jurista” (Amarildo, 

22 anos). 

 

 A vantagem nas práticas de leituras reveladas pelos sujeitos matriculados no 

curso de Direito reflecte-se na própria área de Ciências Jurídico-Sociais. Vimos que os 

sujeitos estão matriculados em 23 cursos, agrupados em cinco categorias ou áreas 

disciplinares. Os dados informam que a área apontada é a mais expressiva quanto à 

frequência de leitura dos sujeitos. Basta ver que dos oito estudantes inscritos nessa área, 

sete se declaram leitores assíduos seguidos, à distância, por sujeitos das Ciências 

Médicas.  

Os sujeitos das áreas de Ciências da Educação e Humanidades e das Engenharias 

revelam menor intensidade na interacção com as leituras, contrariamente a outros cursos 

com práticas de leituras frequentes: 

“Actualmente o que eu mais faço, se calhar é ler. Principalmente eu amo 

ciências exactas. Mas também um dia faria uma licenciatura em Psicologia. Eu 

tenho lido muito sobre o comportamento humano, o poder da mente, como ela 

está dividida, como processa o conhecimento, ou seja, o processo de ensino-

aprendizagem” (Aristófanes, 25 anos, curso de Engenharia Mecânica); 
 

“Gosto muito de ler. Além dos livros académicos leio também outros, 

literatura, livros que tem a ver com a religião” (Ngueve, 20 anos, curso de 

Economia). 

 Estamos perante uma diversidade de graus de contacto com a literatura embora, 

como já referimos, o acto de ler com regularidade seja uma tendência premente em 

quase todos jovens inscritos na universidade. Esta percepção pode ser ampliada se 

olharmos para os anos escolares frequentados pelos sujeitos e as suas rotinas com os 

media escritos (Tabela 36).   

Tabela 36 – Frequências de leituras por níveis de escolares dos sujeitos 

Frequências 

de leituras 

Sujeitos/ano frequentado t 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Não lê 0 0 0 0 0 

Lê pouco 1 0 0 1 2 

Lê às vezes 2 4 3 1 10 

Lê bastante 6 3 5 7 21 

Lê sempre 1 4 3 3 11 

Total 10 11 11 12 44 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 
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 As informações representadas na tabela apontam uma maior intensidade de 

leituras entre os sujeitos que frequentam o quarto ano da universidade. Como se pode 

ver, dez em cada 12 sujeitos deste nível declaram-se leitores frequentes. Estes 

indicadores tendem a decrescer na medida em que diminuem os anos de escolaridade na 

Universidade, mas que voltam a subir ligeiramente no primeiro ano. Isto pode significar 

que, neste caso concreto, há mais actividade de leitura entre os sujeitos ao começar e ao 

finalizar o ensino superior. Mais adiante, veremos como isto se articula com o volume 

de conteúdos de leituras consumidos pelos informantes.  

 Em suma, no caso em estudo temos jovens leitores tendencialmente assíduos, 

com o predomínio do sexo masculino, residentes nos subúrbios, principalmente no 

município de Benguela, praticantes da religião católica, inscritos sobretudo na área das 

Ciências Jurídico-Sociais e frequentando o primeiro e último anos universitários  

 Conteúdos das leituras  

O exercício regular da leitura revelado pelos jovens universitários teve 

repercussões sobre a sua dieta literária. Diversificaram-se as fontes e os formatos de 

informação. Paralelamente ao livro tradicional, cresceu entre esta população 

universitária o consumo de livros e de outros textos escritos em formato electrónico, 

impulsionados pela difusão das novas tecnologias de informação e comunicação:  

“Leio muito a partir do computador porque tenho muitos livros em formato 

digital no computador” (Amarildo, 22 anos); 
 

“Faço o possível de mensalmente adquirir um livro para a leitura. E também 

gosto muito de ler artigos na Internet. Tenho uma dúvida de coisa tal, então 

vou à Internet e pesquiso” (Tchitumba, 22 anos); 

 

“Tenho mais de dois mil e tal livros no meu computador. Sou leitor assíduo. 

Todos os dias leio, porque não só me apego à especialidade, há dias que por 

exemplo pego em livro ligado ao Direito, Medicina e por aí” (Evangelista, 23 

anos). 

Trata-se de sinais de mudança nos padrões de leitura, designadamente do 

material escrito impresso para o electrónico ou digital (Lopes, 2013). Os livros e outros 

escritos electrónicos baixados a partir da Internet ou partilhados entre colegas de curso 

tendem a ganhar destaque na cultura literária dos sujeitos. Contrariamente ao 

predomínio da monocultura do manual ou da matéria escolar, verificada na infância e 

adolescência dos sujeitos, o actual consumo literário revela-se enriquecido em termos 
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quantitativos e qualitativos. Os media escritos consumidos variam em género, títulos e 

autores, embora a literatura académica continue no centro das práticas de leitura: 

“Leio material diverso. Por exemplo, estou a ler o livro do Adilson Savite, 

porque gosto também muito de História, não só. Estou a ler também o livro da 

Doutora Barbosa que fala de Pedagogia. Apesar de não gostar muito de 

Pedagogia, mas o curso que estou a fazer me obriga a ler, então acabei por 

ganhar essa cultura de ler. Leio tudo que tem que ver com o comércio, 

marketing, economia e negócio” (Tchingue, 30 anos); 
 

“É mais livros de romance, livros pré-editados de filmes. Gosto de comprar o 

livro para depois de ver o filme e comparar se tem muita divergência ou não, é 

mais isso. A Bíblia também estou constantemente a ler. Estava a ler também um 

livro «Mulheres com um propósito»” (Ivódia, 20 anos); 
 

“Leio os meus manuais de Direito, jornais, revistas, Jornal de Angola. Mesmo 

revistas é mais na base da culinária” (Cassinda, 26 anos). 

Estes exemplos ilustram uma evolução qualitativa no consumo literário destes 

jovens universitários. Nos seus relatos deram conta de quase centena e meia de 

referências de conteúdos diversos, constituintes dos seus actuais consumos literários.  

De facto, não há um único critério de classificação dos indivíduos enquanto 

leitores. Em relação ao volume de livros consumidos, algumas obras classificam os 

indivíduos em não leitores (zero livros/ano), pequenos leitores (um a cinco livros/ano), 

médios leitores (seis a 20 livros/ano) e grandes leitores (mais de 20 livros/ano) (Lopes, 

2013). Mas, no presente estudo é difícil obter uma classificação similar, uma vez que os 

relatos não apontam a quantidade de livros ou textos escritos lidos anualmente por cada 

indivíduo.  

Por outro, o consumo de leituras abrange não apenas livros mas também outros 

materiais escritos, designadamente brochuras, artigos em revistas, jornais, actas, 

colectâneas e outros, quer em suportes impressos ou electrónicos. Ademais, mesmo se 

tratando de livros, a leitura dos mesmos nem sempre se realiza na íntegra. Em muitos 

casos, os sujeitos restringem-se à leituras de matérias ou assuntos de seu interesse, 

excluindo-se do acto de leitura conteúdos considerados desnecessários face aos 

objectivos preconizados. 

No entanto, os relatos fizeram referências que conformam a habitual dieta 

literária dos sujeitos. Em termos gerais, o número de conteúdos referenciados por cada 

um dos sexos situa-se um pouco acima de 70 títulos (Tabela 37).  
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Tabela 37 – Tipos de leituras habituais dos jovens universitários    

Tipos de 

leituras 
Sexo masculino  Sexo feminino 

Conteúdos t T Conteúdos t T 

 

 

 

 

 

Académico 

/científica 

Manuais/matériasescolares 22  

 

 

 

 

 

42 

Manuais/matériasescolares 22  

 

28 
Direito 3 Psicologia 2 

Sociedade, política e economia. 3 Informática, redes e softwares 1 

Psicologia 2 Economia 1 

Pedagogia 1 Matemática 1 

Ciências Exactas 2 Álgebra 1 

Física para engenheiros 1  
Medicina 2 

Sociologia 1 

Filofia 1 

História (de Angola, África e 

geral) 

4 

 

 

 

 

Auto-ajuda 

/cultura geral 

Augusto Cury, profissões e auto-

ajudas. 

5  

 

 

12 

Formação, psicologia humana 

e auto-ajuda. 

5  

 

 

 

24 

Pepetela 2 Romance e poemas 5 

WanhengaXitu 1 Teatro e cultura geral 2 

Romances e poemas 2 Literatura colonial e outras 4 

Histórias e estórias 2 Historietas e banda desenhada 2 

 Entretenimento e filmes 3 

Livros de culinária, mulher, 

saúde e bem-estar 

3 

Religiosos Bíblia 5  

10 

Bíblia 5  

9 Textos bíblicos 0 Textos bíblicos 2 

Livros/textos religiosos 5 Livros/textos religiosos 2 

Periódicos Jornais/notícias 7 8 Jornais 4 8 

Revistas 1 Revistas e outros informativos 4 

Outros Textos não especificados 4 4 Textos não especificados 2 2 

 Total 76 Total 71 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 

Como se pode ver, existe um relativo equilíbrio entre ambos sexos em termos de 

volumes de leituras consumidas, uma vez que a vantagem masculina não é substancial 

em relação ao feminino. O consumo literário usual dos indivíduos varia de um a seis 

tipos de conteúdos. Como ilustra a tabela anterior, a síntese das 76 referências de leitura 

enumeradas pelos rapazes com as 71 enumeradas pelas raparigas corresponde, mais ou 

menos, a 30 títulos diferentes de materiais escritos, aqui divididos em cinco tipos de 

leituras: 1) académico-científica; 2) auto-ajuda e cultura geral; 3) religiosa; 4) 

periódicos; 5) e outros textos não especificados. 

Se o consumo de manuais ou materiais escolares é um padrão entre os jovens 

universitários, a exploração de outras áreas científica é mais difusa entre os sujeitos do 

sexo masculino. Daí a relativa desproporção na quantidade de conteúdos apontados por 

ambos sexos no âmbito das leituras académico-científicas.   
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De um modo geral, a literatura académico-científica é consumida por todos. A 

sua representatividade é máxima no que toca ao consumo de manuais ou materiais 

escolares ligados às áreas de formação dos sujeitos, embora alguns mostrem um certo 

alargamento nos temas lidos. Livros de auto-ajuda e obras literárias (romances, 

contos…) engajam 43 por cento destes jovens; a literatura religiosa é referida por 34 por 

cento, os periódicos por 27 por cento, e outros materiais não especificados ficam por 14 

por cento. Em termos relativos, a presença feminina é superior no consumo da literatura 

de auto-ajuda e cultura geral e perde ligeiramente a favor do masculino nas restantes 

categorias, excepto nas matérias escolares onde se verifica um equilíbrio de ambos 

sexos. 

Essas diferenças e equilíbrios podem merecer uma outra apreciação se tivemos 

em conta os volumes de conteúdos por cada tipos de leitura expressos pelos sujeitos 

(Gráfico 18). 

O gráfico que se segue reafirma os 147 conteúdos referenciados pelos sujeitos e 

a sua distribuição por diversas categorias de leituras. Pode visualizar-se um consumo 

literário desequilibrado, que privilegia sobretudo as matérias escolares e as ciências em 

detrimento de outros escritos socialmente úteis. Tal preferência revela-se compreensível 

se tivermos em conta a importância das matérias académicas e científicas nesta fase do 

percurso académico da população em estudo.  

 

Gráfico 18 – Volumes de conteúdos por tipos de leituras referenciados (%) 

Além dos conteúdos escolares que, como vimos, são comuns ao grupo, os 

sujeitos do sexo masculino destacaram cerca de 20 matérias científicas adicionais, afins 

ou não às áreas de sua formação, contra apenas seis referências adicionais feitas pelos 
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informantes do sexo feminino. As matérias adicionais referidas pelas raparigas 

restringem-se à Psicologia, Matemática, Álgebra, Economia e Informática, enquanto os 

rapazes estendem às suas preferências extracurriculares aos domínios da Sociologia, 

Filosofia, Política, História de Angola e de África, Pedagogia, Gestão, Medicina, entre 

outras áreas científicas.  

Há que enfatizar a preferência feminina pelas leituras de auto-ajuda e cultura 

geral, particularmente no que toca a temáticas tais como romance e poesia, literatura 

colonial, culinária, mulher, saúde e bem-estar, historietas e banda desenhada: 

“Além do material da escola, é mais livros de romance e livros pré-

editados de filmes. Gosto de comprar o livro para depois de ver o filme 

e comparar se tem muita divergência ou não, é mais isso. A Bíblia 

também estou constantemente a ler. Estava a ler também um livro, 

«Mulheres com um propósito»” (Ivódia, 20 anos); 
 

“Leio livros de auto-ajuda, literatura colonial e outros livros também 

(…). [nos jornais] a página do estudante, tem a parte das notícias 

internacionais e nacionais, também a parte dos famosos, da culinária 

também e os lugares turísticos. São geralmente esses conteúdos que eu 

mais leio” (Fátima, 20 anos); 

“Fora do âmbito académico, [uso] a literatura angolana, Pepetela, e a 

literatura internacional ligada à área religiosa e não só” (Cambovo, 

24 anos); 
 

“Leio mais livros de matemática, de álgebra, mecânica, assim livros 

físicos e electrónicos também” (Jinga, 20 anos); 

 

“Gosto de ler filosofia, Casamento Blindado. Gosto também de autores 

angolanos, tipo Pepetela, WanhengaXitu, dentre outros” (Antonico, 22 

anos). 

 Verifica-se uma certa proporcionalidade de consumos em relação às leituras 

religiosa e periódica. A distribuição dos consumos na perspectiva dos grupos etários dos 

sujeitos confere um certo peso à faixa etária dos 25 aos 29 anos. Isto vai de encontro à 

regularidade de leitura declarada anteriormente pelos sujeitos, uma vez que neste 

intervalo etário uma boa parte de informantes está a frequentar os últimos ciclos do 

ensino universitário. 

De referir também que o volume de conteúdos lidos pelos jovens representa um 

acréscimo de cerca de 50 por cento em relação ao consumido enquanto mais novos: 105 



 
 

227 
 

referências contra as actuais 147. Isto reforça a ideia atrás formulada que estabelece a 

relação directa do incremento da leitura com o aumento da idade e da escolaridade.  

Outro aspecto a destacar incide sobre a quantidade de conteúdos enumerados 

pelos sujeitos de ambos sexos. Verifica-se uma inversão de papéis já que, enquanto 

mais novos, as raparigas enumeraram ligeiramente mais consumos literários em relação 

aos rapazes (59 contra 46 conteúdos), e agora perdem para os rapazes (71 contra 76 

referências). Esta diferença pode suscitar algum estudo sobre a forma como evolui o 

interesse pelas leituras, por parte de rapazes e raparigas, em distintas fases etárias e 

níveis de escolaridade. 

 Práticas de leitura e meio socioacadémico 

Os contextos sociais e académicos são fundamentais para compreender a relação 

dos sujeitos com os media escritos. Os dados reportam que dos 147 conteúdos de leitura 

enumerados, cerca de metade é detido pelos residentes de Benguela, 13% pelos da 

Catumbela e 35% pelos do Lobito. A vantagem dos residentes em Benguela é notória 

sobretudo em conteúdos de auto-ajuda e cultura geral, religião, informação periódica e 

outros textos não especificados.  

Alargando a análise na perspectiva das zonas de residência, verifica-se mais 

consumos de leituras no meio suburbano do que no urbano. A vantagem do subúrbio é 

verificável sobretudo no consumo de periódicos e outros materiais não especificados, 

enquanto a urbe se destaca no consumo de literatura religiosa. O destaque dos 

informantes de Benguela e de zonas suburbanas em relação ao volume de conteúdos de 

leituras alinha-se à regularidade manifestada anteriormente pelos mesmos. Aqui pode 

pressupor-se uma certa relação entre ser leitor frequente e ler muitos ou diversos livros e 

outros textos escritos.  

O interesse por um ou outro tipo de literatura é mais ou menos flexível entre os 

sujeitos já que, independentemente dos cursos que frequentam, revelam tendências de 

alargamento do leque de leituras. Mesmo assim, verifica-se alguns aspectos 

predominantes se analisarmos as preferências de leituras em função os cursos ou áreas 

de formação frequentados pelos sujeitos (Tabela 38). 
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Tabela 38 – Conteúdos de leituras por áreas de formação dos sujeitos (N=147) 

FORMAÇÃO Volume de conteúdos de leituras 

 Áreas disciplinares Académica 

/científica 

Auto-ajuda / 

cultura geral 

Religiosa Periódicos Outros Total 

Ciênc.Educ. Humanidades 15 14 5 4 3 41 

Ciências Jurídico-Sociais 13 4 3 3 2 25 

Ciênc. Econ. Empresariais 17 9 6 2 0 34 

Ciências Médicas 4 4 1 1 0 10 

Engenharia e Tecnologia 21 5 4 6 1 37 

Total 70 36 19 16 6 147 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do estudo 

Verifica-se uma maior concentração de conteúdos consumidos no ramo de 

Ciências da Educação e Humanidades (28%), seguido de Engenharia e Tecnologia 

(25%). Quanto às preferências, há um relativo predomínio da literatura académica, 

científica e periódica entre os sujeitos da Engenharia e Tecnologia, das auto-ajudas, 

cultura geral e matérias não especificadas nas Ciências da Educação e Humanidades, e 

da religião nas Ciências Económicas e Empresariais.  

Numa análise individualizada, os informantes de Engenharia Mecânica 

revelaram mais consumos literários em relação aos demais, seguidos pelos do Ensino da 

Pedagogia e Contabilidade e Gestão. Os dados sugerem alguma discrepância entre a 

frequência de leituras e a quantidade de conteúdos revelados pelos sujeitos, em função 

das áreas de formação. Se vimos que era a área das Ciências Jurídico-Sociais, nos 

cursos de Direito ou na Faculdade de Direito da Universidade Katyavala Bwila onde se 

concentravam o maior número de leitores frequentes, estas instâncias não são 

expressivas quanto ao volume e diversidade de conteúdos de leitura revelados pelos 

sujeitos. Talvez a principal razão se refira ao facto de os sujeitos dessa área de formação 

privilegiarem uma leitura intensiva, focada em poucos ou únicos assuntos, relacionados 

com o curso frequentado, como vimos. 

De qualquer modo, os dados expressos sugerem o reverso do pressuposto 

avançado anteriormente: a qualidade de leitor frequente nem sempre corresponde ao 

acto de ler muitos (diversos) livros ou textos escritos. Ou seja, pode haver quem lê 

irregularmente, mas uma variedade de obras escritas.  

Em termos globais, os inscritos no segundo ano da universidade concentram a 

maior gama de consumos de leituras (cerca de 30%), seguidos do terceiro ano (28%). 

No quarto ano verifica-se a menor concentração de conteúdos lidos pelos sujeitos, em 
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relação aos demais níveis de ensino. Mas é neste nível de ensino que os periódicos têm 

maior consumo, enquanto as leituras académicas e científicas, a auto-ajuda e a cultura 

geral são mais referenciadas por sujeitos do segundo ano. A literatura religiosa e outros 

textos não especificados foram mais enumerados por jovens universitários do terceiro 

ano. 

O facto de os leitores frequentes se apresentarem tendencialmente nos últimos 

anos de escolaridade não significa que os mesmos sejam mais consumidores de 

materiais escritos. Ou seja, o aumento do nível académico pode implicar o incremento 

da frequência de leitura mas não necessariamente a diversidade de conteúdos de leitura. 

À semelhança do que se verificou com os informantes inscritos nos cursos de Direito, 

pressupõe-se que nos últimos anos do ensino superior os sujeitos tendem a não 

dispersar-se nas leituras. Ou seja, desenvolvem uma intensa actividade lectiva, mas 

tendencialmente concentrada nas matérias escolares ou afins aos seus projectos de fim 

de curso. Isso é referido por Yanilsa, Dorivalda, Veríssimo e Josefina, todos alunos do 

quarto ano: 

“Actualmente é mais materiais escolar. Faço sempre. Tenho de ler bastante 

mesmo” (Josefina, 31 anos, 4º Ano); 
 

“Leio mais o mais material escolar. Essa é a coisa que mais faço. Leio muito 

mesmo” (Veríssimo, 28 anos, 4º Ano); 
 

“Se não for material da escola, não [leio]. O material escolar leio bastantes 

vezes. Leio todos os dias” (Dorivalda, 22 anos, 4º Ano); 
 

“Matéria escolar essencialmente e alguma literatura técnica relacionada com 

a minha área de informática, redes, softwares” (Yanilsa, 30 anos, 4º Ano); 
 

 Esta intensa prática de leitura mais focada para as áreas de formação, para 

alguns, e mais diversificada, para outros, realiza-se em horários e locais flexíveis.  

 Locais e períodos usuais de leituras 

A Tabela 39 espelha que a maioria dos sujeitos não referiu locais nem períodos 

concretos em que pratica habitualmente a leitura. Por outro lado, também nos 

apercebemos que não há um horário e lugar fixos para levar a cabo tal actividade.  
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Tabela 39 – Sujeitos por locais e períodos usuais de leituras (N=44) 

Locais habituais de 

leituras 

Nº 

sujeitos 

 Períodos habituais de 

leituras 

Nº 

sujeitos 

Casa 13 Madrugada 3 

Escola 0 Manhã 3 

Trabalho 0 Tarde 4 

Biblioteca ou similares 0 Noite 5 

Rua, praia ou outro 0 Dois ou mais itens acima 2 

Transporte público 0 Variável 2 

Dois ou mais itens acima 5 Nada refere 25 

Variável 0 Total 44 

Nada refere 26  

Total 44 

Elaboração própria, com base nos dados do estudo 

Os relatos sugerem que os sujeitos lêem sempre que houver disponibilidade e 

condições adequadas para o efeito. Entretanto, o facto de um terço de indivíduos ter 

indicado a residência em que moram para a prática de leitura reforça a crença de que 

quase todos têm como opção o referido local. 

Também apuramos que, dentro de casa, não há um compartimento fixo e 

exclusivo para se fazer leituras, embora o quarto tenha sido muito referenciado pelos 

sujeitos. Alguns assinalaram que lêem habitualmente em dois ou mais locais, 

designadamente casa e escola, casa e praia, ou ainda, casa, escola e táxi (principalmente 

para os que vivem em localidades diferentes dos locais onde estudam).  

Importa realçar que os sujeitos não fizeram referências à frequência de biblioteca 

(escolar ou não), mediateca e similares, para as suas sessões de leituras. Como veremos, 

a mediateca só foi citada de passagem em relação ao uso da Internet. Admitindo-se que 

não tenha havido esquecimento ou omissão por parte dos sujeitos, denota-se uma fraca 

(ou ausência de) cultura de frequência às bibliotecas, nas próprias instituições escolares 

ou noutros pontos das localidades, para a busca de diversos saberes. 

A reduzida frequência às bibliotecas também pode ser explicada pela crescente 

utilização de materiais escritos em suportes electrónicos ou digitais. De facto, o uso da 

Internet tem proporcionado aos jovens universitários o acesso a um número cada vez 

maior de plataformas virtuais (repositórios, bases de dados, bibliotecas, textos, etc.) 

onde empreendem largas horas de consultas e extracção de material escrito de interesse. 

Em contrapartida, isto tem diminuído de certo modo a afluência às bibliotecas físicas 
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locais, algumas das quais confrontadas com algum défice de acervo bibliográfico, o que 

retrai ainda mais os visitantes.  

Em suma, temos um grupo de leitores frequentes, cujas práticas de leitura se 

diversificam mais ou menos em função dos ambientes sociais e académicos. Em termos 

de localização territorial, jovens de Benguela e dos meios suburbanos revelaram mais 

regularidade nas práticas de leituras e maior volumes de conteúdos escritos consumidos, 

independentemente da condição social e do tamanho dos agregados familiares a que 

pertencem. Os leitores frequentes estão em maior número nos cursos de Direito, e é nos 

últimos anos de escolaridade que tendem a ler mais. Contudo, em termos de volume de 

conteúdos de leitura o destaque recai no segundo e terceiro anos. Nas Ciências da 

Educação e Humanidades e na Engenharia e Tecnologias, verificam-se os maiores 

consumos de leitura, sendo os cursos de Ensino da Pedagogia e Engenharia Mecânica os 

mais representados. Os sujeitos do Instituto Jean Piaget e do ISCED, ambos de 

Benguela, enumeram mais livros ou textos lidos em relação aos demais. Temos assim 

leitores do tipo utilitarista, cujas práticas de leituras visam tendencialmente à satisfação 

de necessidades académicas. O interesse por leituras extracurriculares revelou-se 

insignificante perante a obrigatoriedade e a universalidade da leitura escolar.  

 

 3. A rádio no quotidiano de jovens universitários 

A relação dos jovens universitários deste estudo com a rádio é objectivamente fraca. 

O Gráfico 19, construído a partir de depoimentos dos mesmos, representa o modo como 

interagem com o meio de comunicação em causa. 

 

Gráfico 19 – Sujeitos por frequência de uso/consumo de rádio (%) 
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  Mais de dois terços de informantes refere que não ouve ou que ouve irregularmente 

a rádio. Esta situação representa uma continuidade da tendência verificada na infância e 

adolescência dos mesmos, essencialmente marcada pelo fraco uso desse meio de 

comunicação no seu dia-a-dia: 

“Não oiço. Não tenho hábito de ouvir rádio. Nunca me interessei também” 

(Dorivalda, 22 anos); 
 

“É praticamente a mesma frequência de antes. Quase não oiço rádio, tem sido 

só às sextas ou sábados” (Tadeu, 22 anos); 
 

“Dificilmente oiço rádio. Quase não oiço rádio” (Jinga, 20 anos); 
 

“Eu não sou amigo de rádio, ouço pouquíssimo. Oiço apenas quando estou em 

companhias que gostam de ouvir rádio e então aproveito naquela hora, mas eu 

próprio ligar rádio, não” (Amândio, 26 anos). 

 

 Alguns, como Amândio, referem que as poucas ocasiões que tem de ouvir a 

rádio ocorrem por influência de terceiros. Podem ser considerados como não ouvintes 

ou ouvintes irregulares, uma vez que a relação com a rádio se desenvolve sem vontade 

ou interesse expressos pelos próprios: 

“Só ouço por causa de alguns amigos que tenho e que trabalham na rádio. Não 

sou ouvinte assíduo. Ouço muito pouco mesmo” (Tchingue, 30 anos); 
 

“Oiço pouco, mas por influência do marido. Eu própria não ligo rádio” 

(Isabel, 34 anos); 

 

“Ouvimos rádio frequentemente, sobretudo por influência do pai” (Antonico, 

22 anos);  
 

 “Sinceramente não oiço. Só se for no táxi ao ir ou voltar do Lobito-Benguela” 

(Luzia, 20 anos); 

 

 “Não estou tão ligado à rádio, mas quando oiço assim as pessoas a falarem 

algo que está a se passar, então ligo a rádio para ouvir a informação exacta. 

Mas não com tanta frequência, oiço pouco” (Tchitumba, 22 anos). 

 

Para estes casos, revelam-se influências para a audição de rádio os parentes, 

amigos e/ou ambientes de exposição radiofónica, como os meios de transporte de 

passageiros vulgo candongueiros. Os sujeitos preferem a audição de música em CD, o 

visionamento da televisão ou ainda o exercício de leituras académicas: 
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“Não sou de ouvir rádio. Acho que ao invés de estar a ouvir rádio ou ver TV, 

por exemplo, agora eu prefiro mesmo ler” (Aristófanes, 25 anos); 

 

“O que passa na rádio praticamente passa na televisão. Então é preferencial 

assistir, ou melhor, na televisão você ouve e vê” (Ngueve, 20 anos); 
 

“Quando estou a conduzir prefiro ouvir música [em CD] do que rádio. Agora 

não oiço muito. Acho que notícias para mim é mais na televisão” (Jamba, 21 

anos). 

A maioria dos ouvintes irregulares provém ou vive em famílias pouco 

numerosas e não integra práticas religiosas na sua rotina semanal. É importante salientar 

que o grau de contacto dos sujeitos com a rádio tem produzido um grupo reduzido de 

ouvintes frequentes que vêem esse meio como um veículo preferencial para o consumo 

da informação e do entretenimento: 

“Prefiro a rádio em relação a outros meios. Por exemplo a televisão é um 

órgão comercial, quando o telejornal fica em pausa, passa um monte de 

publicidade e as vezes inadequadas” (Antonico, 22 anos); 
 

“Procuro sempre estar actualizada. Gosto de ouvir rádio consoante as notícias 

que passam na rádio” (Mazunina, 22 anos); 

 

“Temos de estar na rádio com uma certa frequência. Há essa necessidade de 

estar sempre próximo da ráido´” (Amarildo, 22 anos); 

 

“Por causa de algumas coisas que acontecem né, por vezes na televisão não 

passa, mas na rádio passa” (Catarina, 29 anos). 

 

Os ouvintes frequentes são maioritariamente do sexo masculino, situam-se na 

faixa etária dos 20 aos 24 anos de idade e é entre estudantes-trabalhadores que essa 

regularidade mais se manifesta. Os residentes da Catumbela ou dos meios suburbanos 

revelam-se os mais frequentes. 

A frequência de um estabelecimento de ensino não é determinante no grau de 

relação com a rádio. É na área das Ciências da Educação e Humanidades que há mais 

informantes com intenso uso do médium em causa. Do lado oposto, ficam os 

informantes inscritos em Ciências Económicas e Empresariais. Nesta relação sujeito-

objecto, o nível escolar frequentado é irrelevante.   



 
 

234 
 

Tabela 40 – Síntese de programas/conteúdos de rádio habitualmente consumidos pelos sujeitos 
 

USOS/CONSUMOS HABITUAIS DE RÁDIO - MASCULINO 

  

USOS/CONSUMOS HABITUAIS DE RÁDIO - FEMININO   

Programas/conteúdos referenciados por géneros 

 

Programas/conteúdos referenciados por géneros 

INFORMATIVOS/NOTICIOSOS t/r 

 

INFORMATIVOS/NOTICIOSOS t/r 

Programa matinal de sábado “Antigamente era assim” (na Rádio Lobito)  1 

 

Programa “Roteiro da Manhã” (Rádio Benguela)  2 

Programa “Roteiro da Manhã” (Rádio Benguela)  2 

 

Programa “Manhã Informativa” (canal A Rádio Nacional de Angola)  2 

Programa “Na boca do povo” (Rádio Mais)    1 

 

Noticiário das 13 horas (canal A da Rádio Nacional de Angola)  2 

 “Revista de imprensa” (Rádio Mais)  1 

 

Jornal das 12 horas (Rádio Lobito, Rádio Mais)  1 

Programa “Grande Informação” conduzido por Rui Fernandes (Rádio Mais) 2 

 

Outros programas informativos e debates (Rádio Morena Comercial e outras)  8 

Programa “Tendências e Debate” (na RNA)  1 

 

  Sub-total 15 

Programa “África Magazine” com a presença de analistas políticos (na RNA) 1 

 

INFO-RECRETATIVOS 

 Análises sobre a economia (na RNA) 1 

 

Programa “Zona Jovem” (Rádio Benguela)  2 

Outros informativos, debates e entrevistas  11 

 

Programas “Canal Jovem” (Rádio Lobito)  2 

 Sub-total 21 

 

Programa “Nova Dimensão” (Rádio Lobito)  2 

INFO-RECRETATIVOS 

  

Programa "Dimensão Jovem" (Rádio Benguela)  1 

Programa “Mais Jovem” conduzido por Hector Sangambo (Rádio Mais)  1 

 

Programa “Mais Jovem” (Rádio Mais)  1 

Programa “Entre Nós” conduzido por Filomena Maria (Rádio Benguela)  1 

 

Programa “Entre Nós” conduzido por Filomena Maria (Rádio Benguela) 1 

Programa de literatura “Palavras e textos” (na RNA)  1 

 

Programa "Tarde Sem Limites" (Rádio Lobito)  1 

Programa “Tudo à Noite” com AldemiroCussivila (Rádio Benguela)   1 

 

Música e outros entretenimentos (Rádio Morena Comercial e outras)  6 

“Manhã de Domingo” (na Rádio Lobito)  1 

 

Programa infantil “Paraíso Pió” (Rádio Benguela)  1 

“Fone e Disque” (Rádio Morena Comercial) 1 

 

  Sub-total 17 

“Sábado Cultural” (Rádio Morena Comercial)  1 

 

LÍNGUAS NACIONAIS 

 Música e outros entretenimentos juvenis  5 

 

Programa em língua nacional umbundu "OmeleyoTchindjomba" (Rádio Benguela)  1 

  Sub-total 14 

 

Programa em língua nacional umbundu (Rádio Lobito)  1 

LÍNGUAS NACIONAIS 

  

  Sub-total 2 

Programa em língua nacional umbundu conduzido por António Firmino “Tula” (Rádio Lobito)  2 

 

DESPORTIVOS 

   Sub-total 2 

 

Comentários de jogos  1 

DESPORTIVOS 

  

Desporto (Rádio 5)  1 

“Gira-Bola” (na Rádio 5) 1 

 

  Sub-total 2 

Desportos não especificados (Rádio 5) 4 

 

RELIGIOSOS 

   Sub-total 5 

 

Programas religiosos (Rádio Morena Comercial e outras)  3 

t/r = Total de referências 42 

 

  Sub-total 3 

      t/r = Total de referências 39 
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 Programas de rádio referidos 

O que é que ouvem na rádio os jovens universitários em análise? Há um conjunto 

de conteúdos radiofónicos consumidos apesar da fraca presença deste meio de 

comunicação no quotidiano dos sujeitos. 

A Tabela 40 sugere que os tipos e a quantidade de programas ou conteúdos de rádio 

ouvidos variam de indivíduo para indivíduo. Os programas informativos e desportivos 

reúnem mais referências entre indivíduos do sexo masculino, enquanto no sexo feminino 

são mais referidos programas info-recreativos e religiosos. As línguas nacionais têm 

preferências equilibradas em ambos sexos: 

“Oiço mais notícias. Tenho que estar bem informado mesmo. Oiço alguns 

programas onde tenha debates” (Maurício, 22 anos); 
 

“Oiço aquele programa de umbundu (risos), «Omele yoTchindjomba», da Rádio 

Benguela. Tem também o canal da Rádio Morena da «Igreja Universal», também 

gosto de ouvir. E ainda o programa das 17 horas da Rádio Benguela, o 

“Dimensão Jovem” (Cassinda, 26 anos); 

 

“Gosto de desporto, gosto de acompanhar relatos pela rádio, o jornal das 12 

horas (…), «Manhã Informativa» (Lucrécia, 31 anos). 
 

“Reparto-me sempre entre o Jornal de Angola e o noticiário da Rádio Mais. E nos 

finais de semana acompanho mais o “Tendências e Debate” da Rádio Nacional de 

Angola. E tem um programa de literatura que eu gosto muito o «Palavras e 

Textos»” (Cambovo, 24 anos). 

Observa-se uma diversidade de preferências em termos de consumos de rádio. As 

81 referências a um pouco mais de 30 títulos de espaços ou programas radiofónicos 

exprimem o volume de conteúdos consumidos pelos informantes, agrupados em cinco 

categorias ou géneros fundamentais: informativos/noticiosos; info-recreativos (ou 

entretenimento); línguas nacionais; desportivos; e religiosos.  

O Gráfico 20 espelha que os programas informativos ou noticiosos representam 

cerca de metade do volume de conteúdos enumerados constituindo, por isso, o género mais 

usual entre os que ouvem rádio. 
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Gráfico 20 – Sujeitos por volume de programas de rádio referenciados (%) 

Mesmo que se verifique algum consumo híbrido, os sujeitos do sexo masculino 

revelam mais preferências por programas informativos e desportivos, enquanto os do sexo 

feminino se inclinam para a música, entretenimento e programas religiosos: 

“Oiço os programas de entretenimento, notícias, yeah! É mais Rádio Lobito, 

Rádio Nacional. Assim «Canal Jovem», notícias, «Nova Dimensão», entre outros” 

(Bimbi, 28 anos); 
 

“Tem o «Sempre Jovem» daqui do Lobito ou o «Mais Jovem» da Rádio Mais. Eu 

não me lembro só bem o nome, mas o tema tem sido mais com relação aos jovens. 

Na Rádio Benguela é o programa do Padre Hérman que tem passado as 5H00, 

«Aldeia de Oração», às manhãs” (Catarina, 29 anos); 
 

“Roteiro da Manhã” da Rádio Benguela e o noticiário do meio-dia. É mais os 

programas noticiosos, dispenso outros programas talvez pelo seu carácter. 

Acompanho também o programa “Na boca do povo” da Rádio Mais” (Antonico, 

22 anos). 

É na faixa etária dos 25 aos 29 anos de idade que se verifica mais diversidade de 

consumos radiofónicos. Vemos que não há um rigoroso alinhamento entre a regularidade 

com que se ouve rádio e a quantidade de programas ou espaços ouvidos: como vimos, os 

ouvintes mais regulares situavam-se na faixa dos 20-24 anos de idade.  

A localização territorial também não tem muito peso nas preferências e volume de 

consumos radiofónicos, embora se verifique uma relativa predominância de um ou outro 

tipo de conteúdos entre informantes desta ou daquela localidade e/ou zona de residência. 

Por exemplo, os sujeitos residentes no Lobito relataram mais consumos radiofónicos em 

relação aos seus homólogos, sobretudo em relação a programas de entretenimento e de 
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línguas nacionais. Os da Catumbela destacaram-se nos noticiários e os de Benguela nos 

desportivos e religiosos.  

Os consumos mais diversificados foram apresentados por sujeitos que vivem em 

agregados familiares com sete ou mais membros, estudantes-trabalhadores e/ou pelos que 

vão regularmente à igreja, com destaque sobre os que frequentam a igreja católica. Entre 

estes, predominam sobretudo os espaços noticiosos e de entretenimento (info-recreativos), 

enquanto os que professam o protestantismo estão mais voltados aos espaços religiosos e 

os que não frequentam a igreja aos espaços desportivos.  

O mapeamento das preferências de consumo de rádio em função da vida académica 

dos sujeitos permite verificar um certo alinhamento entre a diversidade de programas 

consumidos e a intensidade com que os sujeitos se relacionam com o meio em análise.  

Do ponto de vista das áreas de formação e dos níveis de escolaridade frequentados, 

os ouvintes mais assíduos tendem a revelar mais consumos de conteúdos radiofónicos. É o 

caso dos sujeitos inscritos em Ciências da Educação e Humanidades que revelam mais 

consumos de rádio, comparativamente aos demais. A sua vantagem consubstancia-se no 

consumo de programas noticiosos, uma vez que os de entretenimento são predominantes 

entre os informantes das Ciências Económicas e Empresariais e os desportivos nas 

Ciências Médicas. Nas restantes categorias os conteúdos se distribuem mais ou menos de 

forma equilibrada entre os sujeitos de distintas áreas de formação.  

 

Gráfico 21 – Conteúdos de rádio por nível de escolaridade dos sujeitos (%) 
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Em relação aos níveis de escolaridade frequentados pelos sujeitos, observa-se uma 

ligeira concentração de consumos nos que frequentam o terceiro e quarto anos de 

escolaridade (Gráfico 21), que não se distancia da regularidade de uso da rádio manifestada 

pelos mesmos informantes. Os piores quanto ao volume de programas consumidos são 

jovens do segundo ano. Nos quartos anos, os indivíduos tendem a consumir mais 

noticiários e programas desportivos e, nos terceiros anos, os programas de entretenimento. 

Os consumos dos restantes géneros de programas revelam-se mais ou menos equilibrados 

entre os sujeitos dos diferentes níveis escolares.  

Houve muitas imprecisões na referenciação dos consumos de alguns programas 

radiofónicos. Os seguintes exemplos são ilustrativos: 

“Oiço muito Rádio Benguela, Roteiro da Manhã, programa da Filomena e 

programas das tardes. Não tenho muito de cor assim o nome dos programas na 

mente. Mas, ouço bastante a rádio” (Cláudia, 21 anos); 
 

“Oiço a rádio Lobito (...) porque há um programa que passa logo pela manhã em 

umbundu. Eu não falo umbundu, mas gosto de ouvir. Há lá um senhor que se 

chama «Tula» (...). Gosto de ouvir aquele programa. E oiço também a Rádio 

Mais. Há lá um jovem, o Heitor Sangambo. Ele tem lá uma voz que eu gosto muito 

de ouvir também” (Américo, 23 anos). 
 

“Alguns debates da Rádio Mais e alguns informativos da Rádio Nacional [de 

Angola]” (Yanilsa, 30 anos); 
 

“Acabo por ouvir a Rádio Nacional de Angola, Rádio Benguela e Rádio Morena 

Comercial. Noticiários ou informativos. Só sei que são noticiários, não controlo 

bem o nome” (Isabel, 34 anos). 

 

Exemplos como estes são recorrentes neste estudo. Sem especificar de concreto o 

nome dos programas, os sujeitos ficam por designações genéricas, tais como noticiários, 

programa juvenil ou de música, programa da Filomena Maria, do Ekumbi David, do Rui 

Fernandes, entre outras. Algumas dessas imprecisões foram por nós colmatadas através de 

consulta e confrontação das denominações concretas dos espaços nas listas de 

programação das estações de rádio afins (Anexos 7). Onde não foi possível completar, 

ficamos pelas designações genéricas que permitiram pelo menos enquadrar os conteúdos 

enumerados nas categorias aqui convencionadas.  

Em relação ao conteúdo especificado, as preferências de consumo mais destacadas 

pelos sujeitos foram:  
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- Em programas informativos/noticiosos: o Roteiro da Manhã, da Rádio Benguela; 

Grande Informação, da Rádio Mais (Lobito); Manhã Informativa e Jornal da Tarde da 

Rádio Nacional de Angola;  

- Em programas de entretenimento: Canal Jovem e Nova Dimensão, da Rádio 

Lobito; Mais Jovem da Rádio Mais; Entre Nós e Zona Jovem da Rádio Benguela;  

- Em programas emitidos em línguas étnicas: Tula, referência comum ao espaço em 

língua nacional umbundu conduzido por António Firmino, da Rádio Lobito.  

Em termos gerais, houve alterações nos consumos radiofónicos, se compararmos 

com o período em que os sujeitos eram mais novos. Apesar de se manter uma 

irregularidade no contacto com a rádio, o aumento da idade e da escolaridade dos sujeitos 

tiveram repercussões na «dieta radiofónica» dos mesmos. Por exemplo, a gama de 

conteúdos recepcionados cresceu significativamente (81 referências contra 53 anteriores) e 

os rapazes passaram a consumir mais programas de rádio em relação às raparigas (42 

referências contra 39; antes 18 contra 25 referências).  

Por outro lado, houve substituição de programas ou inversão de preferências no 

consumo de rádio pelos sujeitos. Os espaços radiofónicos infanto-juvenis quase não são 

ouvidos, obviamente. O consumo de espaços estritamente musicais tende a dar lugar a 

programas ou espaços híbridos de carácter informativo, formativo e recreativo, mais 

voltados para jovens. É uma nota nos actuais consumos de rádio o despertar para os 

espaços informativos, consubstanciado no interesse dos jovens por noticiários e debates 

sobre assuntos locais, nacionais e internacionais:   

“O programa África Magazine [da Rádio Nacional de Angola], em que as vezes 

ficam esses professores Mário Pinto de Andrade e outros analistas, Elias Chinguri 

e companhias. Às vezes ouço esses comentaristas” (Bartolomeu, 23 anos); 
 

“A Rádio Nacional traz temas interessantes, sobretudo com pessoas abalizadas à 

economia, como o Presidente da AIA, José Severino, Carlos Rosado e outros” 

(Cambovo, 24 anos);  

 

“Debates às quintas-feiras e terça. Questões da sociedade, ciúmes, aborto” 

(Veríssimo, 28 anos); 
 

“Aprecio e acompanho tanto os factos sociais, as notícias, aquilo que é o 

quotidiano da nossa sociedade” (Sardinha, 28 anos). 
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Vemos aqui um consumo de carácter cívico, em que a mediação radiofónica 

confronta e envolve os sujeitos na realidade social, política e económica da sociedade. No 

entanto, a frequência com que são ouvidos conteúdos informativos está abaixo dos de 

entretenimento, o que evidencia a prevalência de programas divertidos que misturam 

informação, música e outras recreações.   

As fontes a partir das quais se processa a dieta radiofónica da população em causa 

variam entre as estações ou canais locais e outros sedeados em Luanda: 

“Oiço mais a Rádio Benguela e um pouco a Rádio Morena Comercial” (Fátima, 

20 anos); 
 

 “O único canal que oiço da rádio (…) é a Rádio 5 e às vezes à Rádio Nacional” 

(Bartolomeu, 23 anos); 
 

“Oiço «Manhã Informativa» e na Rádio Lobito gosto do programa «Nova 

Dimensão» (Josefina, 31 anos); 
 

“São muitas rádios, principalmente a Rádio 5, por causa do desporto, e um tanto 

quanto a Rádio Lobito. E agora que abriu também uma rádio da 

Catumbela”(Carlos, 24 anos). 

 

A presença de alguns canais de rádio na Internet ou em pacotes subscritos de 

televisão tem ampliado as possibilidades de acesso às diferentes emissões radiofónicas, 

principalmente a partir da capital do país: 

“Com essa personalização dos meios de comunicação, algumas rádios estão na 

Zap [TV]. As vezes consigo ouvir a Rádio Ecclesia, a Rádio Viana, mas eu gosto 

mais da Rádio 5 e da Rádio Mais”(Evangelista, 23 anos); 

 

“Com o desenvolvimento das tecnologias, sei que a rádio trás notícias do país e 

do mundo, então oiço” (Domingos, 20 anos). 

  

Como se pode ler, os relatos acima expostos apelam igualmente para um olhar sobre os 

canais ou estações a partir dos quais os sujeitos ouvem habitualmente rádio, como veremos 

já a seguir. 

 

 Estações/canais usuais para os ouvintes de rádio 

Os relatos dos sujeitos dão conta de pelo menos nove estações ou canais através dos 

quais consomem os já referenciados conteúdos radiofónicos (Gráfico 22). 
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Gráfico 22 – Canais de rádio referenciados por sujeitos (N=57) 

Verificam-se pelo menos 57 referências a nove estações ou canais de rádio, a partir 

dos quais se informam e entretêm os sujeitos do presente estudo. Exceptuando-se a Rádio 

5, especializada em desporto, e a Rádio Ecclesia, de natureza religiosa, as fontes 

radiofónicas apontadas são generalistas. Apenas o Canal A, da Rádio Nacional de Angola, 

e a Rádio 5, do mesmo grupo empresarial emitem em todo o território nacional. As 

restantes emissoras têm uma abrangência provincial ou local, emitindo em FM.  

A adopção de serviços digitais e/ou online, bem como a inclusão de serviços 

radiofónicos em pacotes de TV por subscrição tem alargado a recepção de alguns canais a 

nível nacional e até global. Em função disso, verifica-se igualmente a extensão da recepção 

do sinal de rádio de receptores tradicionais para aparelhos como televisor, computador, 

telemóvel e outros aparelhos electrónicos móveis e/ou digitais: 

“Geralmente oiço rádio através de telefone, sou muito amigo do auricular e 

sempre que estiver a fazer uma viagem, por exemplo, de carro de Benguela para a 

Catumbela oiço. (…) Oiço várias vezes ao dia” (Sardinha, 28 anos); 
 

“A partir das 5h30 [da manhã] o meu rádio está ligado. Uso mesmo o telefone, 

conecto o auricular e oiço rádio” (Tomás, 20 anos). 

 A Rádio Benguela e o Canal A da Rádio Nacional são mais apreciados entre os 

sujeitos do sexo feminino, enquanto a Rádio 5 e a Rádio Mais têm mais preferências entre 

os sujeitos do sexo masculino. O consumo de rádio pode ter lugar em casa, na rua, no 

carro, na escola ou trabalho, e a qualquer hora do dia, através do uso de diversos aparelhos-

receptores, tanto velhos como novos, com particular realce aos telemóveis. 
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 Em síntese, estes jovens universitários de Benguela revelam uma relação pouco 

intensa com a rádio, devido ao fraco hábito de audição desse meio de comunicação e à 

dedicação a outras práticas mediáticas. Quem ouve consome uma gama diversificada de 

conteúdos, sobretudo programas informativos, onde noticiários e análises ou debates sobre 

a realidade sociopolítica e económica fazem jus às preferências dos sujeitos. A Rádio 

Benguela e a Rádio Mais são as fontes de informação e entretenimento mais referenciadas. 

 

4. Televisão no quotidiano de jovens universitários 

 Interacção com o medium televisivo 

A frequência do ensino superior engaja dezenas de milhares de jovens angolanos, como 

vimos, e produz mudanças comportamentais na vida dos mesmos, novas formas de ser e 

estar na sociedade e de se relacionar com os objectos à sua volta. Este relacionamento 

processa-se pelo abrandamento ou abandono de certas práticas e atitudes, pela sua 

continuação, adaptação ou intensificação, ou ainda, pela aquisição de novas aprendizagens 

na interacção sujeito-objecto. É neste quadro em que se inscreve a actual relação dos 

jovens universitários angolanos com a televisão. O Gráfico 23 representa o modo como 

este meio de comunicação intervém no quotidiano dos sujeitos.  

 

Gráfico 23 – Sujeitos por frequência de visionamento de TV (%) 

 Mais de dois terços destes informantes raramente assistem a televisão. A fraca 

intensidade no visionamento da TV é maior entre os sujeitos do sexo masculino e a falta de 

tempo é das principais razões que concorre para esse abrandamento: 
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“Actualmente assisto pouco porque tenho muito pouco tempo para ver televisão. 

Muito pouco tempo mesmo” (Américo, 23 anos); 

“Muito pouco, muito pouco mesmo. Quase não assisto por falta de tempo” 

(Ngueve, 20 anos); 

“Com relação ao passado, hoje a televisão é a coisa que parece menos prático. 

Sim vejo pouco” (Abelardo, 24 anos); 

“Assisto televisão por azar. Se eu encontrar estão assistir, estou na sala e quero 

relaxar, então acabo por ver. Agora eu mesmo ligar a televisão para assistir, 

desde 2010 não me lembro” (Aristófanes, 24 anos). 

Em muitos casos, realça-se que a televisão “rouba muito tempo”, sobretudo para 

quem procura ocupar-se de outras tarefas, principalmente académicas: 

“Acho que a televisão rouba muito tempo de nós, só isso. Não estou muito ligada à 

televisão” (Cláudia, 21 anos); 

 “Assisto pouco a televisão. Só coisas pontuais, porque me dedico mais às outras 

coisas: leitura, investigação, etc.” (Amarildo, 22 anos); 

“Há muita coisa para se fazer, por exemplo, a matéria da escola” (Anastácia, 22 

anos); 

 “Perdi tanto hábito de ver televisão (…). Só leitura, leitura” (Abelardo, 24 anos); 

“Agora como a escola está um pouco mais apertada, não tenho como assistir tanta 

televisão. Ainda assisto, mas não com frequência” (Ivódia, 20 anos). 

O engajamento às tarefas académicas revela-se como uma das razões para a 

diminuição do uso e consumo televisivos nesta população. Mas não é só isso. Outros 

manifestam reservas quanto ao meio e à própria programação televisiva: 

“Um dos motivos do meu afastamento é as telenovelas. As telenovelas subtraem a 

assimilação que os alunos deviam ter na escola” (Antonico, 22 anos); 

“Não encontro os programas ou as coisas favoritas que eu quero assistir” 

(Bartolomeu, 23 anos). 

Vemos aqui um olhar crítico sobre os conteúdos veiculados pela televisão e sobre 

os efeitos negativos da exposição prolongada ao ecrã televisivo. Embora não seja pretensão 

do trabalho aprofundar as razões dessas reservas, impõe-se avançar quatro aspectos 

fundamentais que, de acordo os relatos, podem estar na base da diminuição do consumo 

televisivo no seio dos jovens:  
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1) Uma programação televisiva nacional cuja atractividade é muitas vezes 

questionada por privilegiar a exibição ritualizada de matérias consideradas enfadonhas 

('sempre a mesma coisa'); 

2) A omissão, sonegação ou insipiência de conteúdos considerados interessantes e 

mais ligados à realidade social dos cidadãos (daí que algumas sensibilidades não se sintam 

representadas na programação diária da TV): 

“Vejo, mas não constantemente, porque os telejornais daqui do nosso país acho 

que ocultam muita coisa. E não é bom ver aquilo que é do nosso país mas 

começam a ocultar muita coisa. Há coisas que não passam, há coisas que passam, 

mas não passam perfeitamente” (Tadeu, 22 anos); 

“A informação é peneirada ou uma coisa assim. Nem sempre nos trás a 

informação toda ela completa. Então quando precisamos saber mais sobre aquela 

informação então temos que recorrer a outros meios. E um dos meios mais 

eficazes e rápidos, até imediatos, que pode dar a informação, é a Internet” 

(Tchingue, 30 anos). 

 3) A alegada influência negativa das novelas e de alguns programas de TV sobre a 

conduta comportamental dos cidadãos, sobretudo os mais jovens; 

 4) Alguma prudência face aos designados efeitos nocivos da televisão sobre o 

cérebro e visão humanas que podem afectar a concentração e a “capacidade reflexiva” dos 

jovens, sobretudo os estudantes. 

Estes e outros aspectos têm alimentado algum debate em torno dos valores sociais 

proporcionados pelos programas televisivos, principalmente as novelas, chegando a 

levantar polémicas entre várias sensibilidades da sociedade angolana. Foi o caso do «beijo 

gay» numa telenovela nacional de que falaremos adiante. 

É importante realçar o facto de alguns jovens preterirem a televisão a favor dos 

usos de novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente os que medeiam a 

investigação e aprendizagem académicas, como o computador e a Internet: 

“Desde que comprei a Internet eu deixei de ver televisão. Quase já não assisto 

televisão (…). Em casa é mesmo para ficar na Internet” (Tchitumba, 22 anos); 

“Nem temos a televisão em casa (…). A questão das notícias, estamos mais ou 

menos na Internet e temos o rádio” (Tomás, 20 anos). 
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O consumo da televisão está a ser relegado a uma condição subalterna, 

contrariamente ao que se verificou nas suas infância e adolescência, onde a televisão era 

uma presença constante na vida de todos. Em muitos casos, o consumo da TV é relegado 

às sobras de tempo da jornada diária ou ainda para os finais de semana:  

“Quando volto da escola já são 23 horas. Não tenho lá muito tempo. Talvez 

[assisto] nos finais de semana” (Dorivalda, 22 anos); 

“Só fico na televisão quando tenho tempo. Assisto só algumas vezes” (Domingos, 

20 anos); 

“Eu vejo às noites, também nem todos os dias” (Veríssimo, 28 anos); 

“Nos dias de semana, 60 minutos à uma hora e meia. Nos fins-de-semana me 

alongo mais um pouco. Mas, em geral, vejo pouco porque acho que a televisão me 

distrai muito” (Dumbo, 23 anos). 

Referiu Sara Pereira (2011) que, em conjunto com a Internet e redes sociais, a 

televisão é uma das “principais actividades de tempo livre das gerações mais jovens, bem 

como os seus principais meios de informação e comunicação”. É a partir do ambiente 

televisivo que os jovens forjam parte de sua compreensão do mundo. No caso presente, a 

vida juvenil e o aumento da escolaridade, designadamente a frequência do ensino superior, 

têm retraído essa relação afectiva com o meio audiovisual. Isto não é um exclusivo da 

realidade angolana. Um estudo similar realizado com um grupo de jovens universitários 

brasileiros revelou igualmente a tendência de baixo consumo televisivo. Entre as razões 

apontadas, salientaram-se a falta de tempo, decisão pessoal e um certo desencanto com o 

mundo televisivo (Travancas, 2010:9). A mesma perspectiva verifica-se no discurso de 

jovens universitários de Benguela que referem evitar a dependência ao meio e usar o tempo 

livre para coisas consideradas mais úteis: 

“Já não assisto com frequência. Houve um tempo em que me sentia muito 

dependente por causa das novelas da Zap. Então cortei por iniciativa própria” 

(Mazunina, 22 anos); 

“Há um ano que me mantenho afastada da televisão. Roubava-me muito tempo 

com coisas não construtivas. Não vejo televisão” (Lussati, 20 anos). 

Apesar desse desinvestimento de tempo no consumo de TV pela maioria, prevalece 

um grupo, sobretudo do sexo feminino, que refere o uso regular da televisão no seu 

quotidiano. Um em quatro jovens assiste muito à televisão: 
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“Assisto todos os dias e quase todas as horas. Acho que vejo 13 horas por dia” 

(Lucrécia, 31 anos); 

“Vejo televisão todos os dias. Se for aos fins-de-semana, é mesmo das 12h as 18 

horas. E se não for no fim-de-semana, é a partir das 20 horas” (Evangelista, 23 

anos); 

“Assisto muito a televisão. Todos os dias, excepto quando acho que devemos fazer 

uma pausa em ver televisão” (Isabel, 34 anos). 

Tal como no caso brasileiro, também “acreditam que a televisão continua sendo 

fonte de prazer, diversão e relaxamento” (Travancas, 2010:9). O contacto com a televisão, 

mesmo que irregular em muitos casos, representa um indicador de realce no quadro da 

análise de consumo de bens culturais entre estes estudantes universitários angolanos 

residentes na província de Benguela.  

Apesar de a maioria ter manifestado que vê irregularmente a TV, o facto é que 

apenas sete por cento proferiu não usar de todo esse meio de comunicação. Isto significa 

que é elevada a audiência televisiva (93%) no seio da juventude universitária, um indicador 

muito próximo da taxa de consumo referenciada no estudo AMPS 2015. Isto significa que a 

cultura televisiva continua a ser uma marca presente nas práticas mediáticas dos sujeitos. A 

seguinte descrição de canais e de conteúdos consumidos só por um sujeito é o reflexo da 

ligação com esse meio audiovisual: 

“Assisto de tudo um bocado [na TV].Vejo Bom Dia Angola, programas musicais, 

Mais Você, 10-12, X-Factor. De manhã, tarde e noite, depende. Na Globo vejo 

novelas e programas de entretenimento, na TPA2 o noticiário, Bodas, Flash, 

Tchilar, Dia a Dia, Zap Viva, Euronews, tudo sobre o mundo, imagens sem 

comentários, Sic Mulher, Passadeira Vermelha, falam de moda, Fama Show 

também, que falam dos famosos, e Band Internacional” (Lucrécia, 31 anos). 

Os indivíduos na faixa etária dos 25 ou mais anos de idade tendem a ser mais 

regulares no consumo de TV. No município do Lobito e nos meios suburbanos registam-se 

as mais elevadas taxas de frequência televisiva. É sobretudo nas famílias numerosas, 

principalmente para os sujeitos que possuem quatro ou mais irmãos, que a relação com o 

meio de comunicação tende a ser mais regular. Praticantes da religião católica vêem 

ligeiramente mais televisão do que os congéneres protestantes e os que não integram 

práticas religiosas semanais.  
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O Gráfico 24 espelha a regularidade de visionamento da televisão em função da 

situação ocupacional dos sujeitos. Tal como se verificou no uso dos media impressos e da 

rádio, entre os indivíduos que só estudam há mais regularidade de contacto com a TV. A 

justificação para esta diferenciação de consumo televisivo em relação aos estudantes-

trabalhadores, continua a ser a mesma: estes dispõem de menos tempo para o efeito.  

 

Gráfico 24 – Frequência de visionamento da TV por ocupação dos sujeitos (N=44) 

Entretanto, do ponto de vista da situação académica, os jovens inscritos nas ciências 

Médicas e Jurídico-Sociais revelam mais regularidade de contacto com a televisão. As 

Faculdades de Medicina e de Direito da Universidade Katyavala Bwila afiguram-se como 

instituições com telespectadores mais assíduos do grupo.  

É no primeiro e quarto anos do ensino superior onde se regista mais frequência de 

recepção televisiva. Isso pode ter que ver com a prevalência, nos sujeitos das classes 

iniciais, de anteriores hábitos de uso intenso da TV, e com o interesse pelos assuntos da 

sociedade, mais incisivo quando se está perto da conclusão do curso, de saída para o 

mercado de emprego, o que eleva a importância da televisão como principal mediadora da 

realidade social em que se vai actuar após a formação. 

 Programas televisivos referenciados  

Atrás ilustrámos a variedade de programas televisivos que uma jovem é capaz de 

visualizar ao longo do seu quotidiano. De facto, a dieta televisiva dos sujeitos é constituída 

por conteúdos difundidos quer por estações ou canais de televisão nacionais quer 

internacionais, como espelham os seguintes excertos: 
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“Bom dia Angola, da TPA1, Sexto Sentido, da TV Zimbo, o Dia-a-Dia, da TPA2. 

Gosto de novelas da Globo, TV Record” (Yanilsa, 30 anos); 

“Futebol, Telejornal, assisto. O Ecos & Factos é um dos meus programas 

favoritos. E cá na província de Benguela o Diário Regional (Sardinha, 28 anos); 

“Temos também uma antena, Canal Novo Tempo, onde tem muitos programas 

religiosos, tem programas que falam da saúde, Na Mira da Verdade” (Cassinda, 

26 anos); 

“No canal 1 [da TPA] gosto de acompanhar o Telejornal e o 10-12. Na Zimbo o 

Sexto Sentido e outros” (Luzia, 20 anos); 

“Vejo assim Telejornal, Janela Aberta, A Tarde é Nossa, mais um programa da 

Zap Viva que é Mais Contigo ou qualquer coisa assim, O Que Elas Pensam e 

filmes educativos” (Isabel, 34 anos). 

 

O número de conteúdos ressaltados variou de zero a 14, perfazendo uma média de 

quatro por indivíduo. Foram feitas 181 referências (70 pelo sexo masculino e 111 pelo 

feminino), representando um pouco mais de meia centena de programas ou espaços 

televisivos.  

A Tabela 41 espelha a lista possível desses conteúdos de televisão informados pelos 

sujeitos. O „cardápio recheado‟ abrange vários géneros televisivos, com todo o “hibridismo 

estético-cultural que define hoje o universo televisual” (Fechine, 2001:15). As 181 

referências representam um ascendente na ordem dos 18% em relação aos consumos na 

infância e adolescência (N=148) dos sujeitos. Os programas em causa foram agrupados em 

sete categorias ou género televisivos, como espelha o Gráfico 25, que inclui as respectivas 

quantidades referenciadas. 
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Tabela 41 – Lista de actuais consumos televisivos dos sujeitos 

Géneros de programas usuais de TV – MASCULINO  Géneros de programas usuais de TV – FEMININO 

Informativos/noticiosos 35 Informativos/noticiosos 40 

“Bom Dia Angola (TPA1) 2 “Bom Dia Angola” (TPA1)  6 

“Telejornal (TPA1) 7 “Jornal da Tarde” (TPA) 1 

“Jornal África” (TPA1) 1 “Ecos & Factos” (TPA1). 3 

“Ecos & Factos” (TPA1) 1 “Telejornal” ( na TPA1)  14 

Jornal 2 (TPA2) 1 “Jornal da Noite (na TPA1) 1 

“Segurança Pública” (TPA1) 1 “Jornal da Hora” (TV Zimbo),  1 

“Diário Regional” (TPA Benguela) 1 “Jornal da Zimbo” (TV Zimbo). 2 

“Debate Livre” (TV Zimbo) 3 “Debate Livre” (na TV Zimbo) 3 

“Jornal da Zimbo” (TV Zimbo) 2 Debates e noticiários diversos (TPA, Zap Viva, Euronews, TV Record e Band 

Internacional).  
9 

“Made in Angola” (TV Zimbo). 1 Magazines/documentários 4 

“Jornal da Record” (TV Record) 1 Documentários (NationalGeographic, Odisseia e outro 

canal). 

3 

“Fala Brasil” (TV Record) 1 “Fantástico” (TV Globo) 1 

“60 Minutos” (SIC) 1 Talk-shows/espectáculos 36 

Informativos/noticiários não especificados. 12 “Para Ti Mulher” (TPA1) 2 

Magazines/documentários 3 “10/12” (TPA1) 3 

Documentários (NationalGeographic Chanel, História, 

Odisseia). 
3 “Janela Aberta” (TPA1) 3 

Talk-shows/espectáculos 5  “Dia-a-Dia” (TPA2)   3 

“Hora Quente” (TPA2). 2 “Tchilar” (TPA2) 4 

Humor “Conversas no Quintal” (TPA1) 1 “Flash” (TPA2) 2 

“Top dos Mais Queridos" (TPA1) 1 “Bodas” (TPA2) 1 

“Flash” (TPA2). 1 “Sexto Sentido” (TV Zimbo) 3 

Desportivos 11 “A Tarde é Nossa” (TV Zimbo) 1 

Desporto (futebol) (A Bola TV, Supersport 1 e 2, e outros 

canais). 
10 “Zimbando” (TV Zimbo) 1 

Resumos desportivos (canais não especificados). 1 “Mais Consigo” (Zap Viva) 1 

Musicais 3 “O Que Elas Pensam” (Zap Viva) 2 

Musicais não especificados (Afromusic e outros 

canais). 
3 Programa de Saúde “Na Mira da Verdade” (Canal Novo 

Tempo) 
1 

Telenovelas 4 Programas religiosos (Canal Novo Tempo e DSTV) 2 

Telenovelas não especificadas (Zap Novelas e outros 

canais). 
4 “Hora do Faro” (TV Record) 1 

Filmes/animação 9 “Mais Você” (TV Globo) 1 

Filmes e atracções diversas (AXN, Blast, TVC e outros 

canais). 
8 “X-Factor” (SIC Mulher) 1 

Bonecos (SIC K) 1 “Passadeira Vermelha” (SIC Mulher) 1 

t/r =Total de referências 70 “Programa da Eliana” (TV Record) 1 

 

 

 

 

Nº total de referências: 181 (+- 50 conteúdos de TV); 

Masculino: 70 referências (38.8%); 

Feminino: 111 referências (61.6%). 

Outros entretenimentos (TV Globo, TV Record, SIC Mulher e 

TLC). 
2 

Desportivos 1 

Jogos (sobretudo do Real Madrid) 1 

Musicais 3 

Musicais (canais não especificados) 3 

Telenovelas 13 

“O Cravo e a Rosa” (TV Globo) 1 

Novelas e outros (Zap Novelas, Zap Viva, Globo ON e 

Telemundo). 

12 

Filmes/animação 14 

Filmes e séries (AXN, Blast, FOX, TVC1, 2, 3 e 4, canal francês e 

outros). 
13 

“Bonecos”. 1 

t/r = Total de referências 111 
 Elaboração própria, com base nos dados do estudo 
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Os conteúdos espelhados na tabela anterior estão representados no Gráfico 25 por 

categorias e peso. 

 

Gráfico 25 – Sujeitos por programas usuais de TV usuais (%) 

Verifica-se que os programas informativos/noticiosos representam cerca de 41% de 

conteúdos enumerados constituindo, por isso, a maior gama de consumos televisivos, com 

destaque para o Telejornal do canal 1 da TPA. Mais abaixo surgem os programas Bom Dia 

Angola, do mesmo canal televisivo, e o Debate Livre da TV Zimbo: 

“Actualmente o Telejornal está na palma das minhas mãos (…). Quando eu chego 

a casa assisto o Jornal » e ainda tem o Bom Dia Angola” (Amândio, 26 anos); 

 “Assisto o Debate Livre, o Telejornal, quando o Ernesto Bartolomeu estiver a 

apresentar, ainda melhor, ou o Mário Vaz”(Catarina, 29 anos); 

 “Gosto de ver mais notícias nacionais, sempre espero a hora do Telejornal” 

(Dumbo, 23 anos); 

“Vejo mais Bom Dia Angola, Telejornal e novela das 21 horas, a outra novela que 

é O Cravo e a Rosa, Debate Livre da TV Zimbo” (Fernanda, 21 anos); 

Se os jornais televisivos nacionais, com o Telejornal da TPA 1 no topo, detêm 

expressão de consumo entre os jovens, emergem também preferências por noticiários 

internacionais, o que reforça o já referido desencanto com que alguns olham para a 

produção noticiosa interna: 

“Sinceramente vejo mais noticiário do Brasil do que angolano, porque eu acho 

que naqueles noticiários apresentam mais os podres daquele país, apresentam o 

que está mal. Eu gosto de ver assim, essas coisas assim. Agora, aqui as coisas 

estão a ocultar” (Tadeu, 22 anos); 
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 “Infelizmente, por falta de conteúdo na nossa televisão, eu vejo mais canais e 

programas internacionais, sobretudo nas televisões francesas e portuguesas. Na 

TV portuguesa vejo mais jornais e as vezes novelas. Vejo jornais noticiosos como 

o da Euronews, TV5 Mundo, SIC, RTP e a CMTV. Nas televisões nacionais muito 

dificilmente vejo” (Cambovo, 24 anos); 

“Sinto que, do ponto de vista político, os órgãos cá vão ocultando, vão omitindo a 

informação. Na RTP África tenho a oportunidade de ver aquilo que cá é omitido. 

Assisto ainda a própria RTP no sentido geral, TVI, a SIC. São basicamente esses 

canais que assisto, que me dão informações, e a Euronews” (Bartolomeu, 23 

anos). 

Mais do que destacar produtos televisivos na globalidade, estas declarações 

incidem sobre a qualidade do jornalismo angolano, ou melhor, sobre algumas matérias 

difundidas (e não difundidas) pelo telejornalismo nacional. Sabendo-se que o exercício 

jornalístico “assume-se como o relato de factos de actualidade, como espelho da realidade 

social” (Lopes, 2010:9), percebe-se que estes relatos televisivos não têm correspondido às 

expectativas de alguns jovens. Como dizia Sara Pereira (2011:9), “em geral, espera-se que 

a televisão transmita uma informação credível sobre os assuntos públicos, que ajude na 

expressão de pontos de vista diversos, que garanta o acesso às muitas vozes da sociedade e 

que facilite a participação dos cidadãos na vida social e política”. Algo que não acontece 

na perspectiva destes jovens. 

Com a globalização, o acesso às várias fontes de informação, olhar para o que se 

faz em realidades e contextos do mundo fora do quotidiano (Thompson, 1998), tem 

contribuído para despertar e elevar o sentido crítico de jovens, trazendo para a realidade 

angolana exemplos do exterior. Os jovens acabam por detectar defeitos ou excessos nas 

práticas das notícias. Se os cânones demandam que o jornalismo serve a opinião pública, 

um público vasto e heterogéneo, e que o jornalista se afirma como servidor do público, 

vigilante dos poderes, defensor da verdade e da imparcialidade (Lopes, 2010), alguns 

jovens consideram que tais pressupostos não têm sido observados na plenitude, razão pela 

qual acusam a TV de não espelhar aspectos vitais que norteiam as dinâmicas sociais do 

país. Entretanto, outros reveem-se no trabalho jornalístico feito, como ficou demonstrado 

na assinalável popularidade de que gozam alguns produtos informativos da televisão 

nacional: 

“A primeira coisa quando eu ligo a televisão tem que ser logo notícia. Feliz ou 

infelizmente não sou como outros que dizem que a TPA não tem nada. Eu, a TPA 

mesmo não tendo nada, assisto sempre o canal 1: telejornais, jornal das 13horas. 
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Às vezes vejo um pouco de comédia, o Conversa no Quintal e actualmente os 

debates que foram implementados” (Bartolomeu, 23 anos); 

“Vejo habitualmente notícias, novelas e outros programas. (...). O que mais gosto 

de ver é o Jornal da Zimbo, Telejornal e os debates livres” (Bimbi, 28 anos). 

O visionamento dos debates informativos constitui uma tendência crescente entre 

jovens universitários angolanos, em alguns casos utilizados como recursos informacionais 

para compensar as alegadas insuficiências dos noticiários. Vencem a audiência os debates 

realizados na estação de televisão privada relativamente à sua concorrente estatal: 

 “Nos canais nacionais, actualmente sou mais frequente na TV Zimbo. No canal 1 

da TPA alguns programas não me interessam” (Evangelista, 23 anos); 

“O programa que não deixo passar assim em branco é o Debate Livre, da TV 

Zimbo” (Ukwesunga, 22 anos); 

“Na TV Zimbo, por exemplo, não abro mão às terças-feiras para acompanhar o 

Debate Livre. (…). A TPA vejo muito pouco, só as terças-feiras quando sei que vai 

decorrer o debate e, acho que é no sábado ou domingo quando vem a «revista» de 

tudo que aconteceu ao longo da semana. O Telejornal, apesar de que nem sempre 

é verdade, sou obrigado a assistir” (Tchingue, 30 anos). 

Refira-se de passagem que a briga pela audiência entre os dois canais nacionais de 

televisão tem sido mediatizada nos últimos tempos. Um artigo de opinião publicado a 3 de 

Abril de 2016 no site Club K, de autoria de Vasco da Gama, refere que “a única TV 

pública, neste sentido de concorrência, teve que ser arrastada, sob pena de ficar zerada. É 

assim que, à terça-feira, introduziu o Forum TPA, contrapondo de imediato o Debate livre 

da TV Zimbo”
41

. O autor saúda a contenda que “ajuda na evolução da mentalidade dos 

cidadãos”
42

, traduzindo-se em ganhos para o país.  

A secundar os informativos vêm de longe os talk-shows/espectáculos, com 23% de 

preferências. O espaço Tchilar, do canal 2 da estação pública de televisão, constitui um ex-

libris, sendo muito apreciado por jovens mulheres: 

“Tem o Para Ti Mulher, O Que Pensam Elas. Gosto muito desses programas que 

falam de tudo um pouco” (Kutala, 24 anos); 

                                                           
41Disponível: http://club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23959:luta-de-audiencia-nas-tv-em-

angola-vasco-da-gama&catid=17:opiniao&Itemid=1067&lang=pt; (20/02/2017): 
42Idem. 
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“Por causa do Benvindo Magalhães, [vejo] o Tchilar, e no canal 1 tem aí um 

programa, é o Para Ti Mulher que apresenta 22 horas ou 21. E nos canais de fora 

a Zap Novelas, canal 71[GloboOn]” (Catarina, 29 anos); 

“Na TPA vejo o Tchilar, Dia-a-Dia, Janela Aberta, 10-12. São os que vejo 

geralmente” (Fátima, 20 anos). 

Este talk-show, de hora e meia de emissão diária, de segunda a sexta feira, “traz 

temas que interessam aos jovens angolanos como cartaz cultural e festas, descoberta de 

talentos na música, televisão, e nas artes plásticas”
43

. O site da TPA apresenta-o como  

“cheio de interacções", que conquistam "todos os dias a atenção da malta mais jovem”. A 

sua notoriedade tem sido confirmada por estudos de audiência e de opinião realizados entre 

2010 e 2016, sobretudo em Luanda. Por várias ocasiões, granjeou posições assinaláveis, 

apenas ultrapassadas pelo Telejornal da mesma estação pública de televisão (estudos da 

Marktest AMPS 2011-2015). 

Nesta diversidade de consumos não se pode descorar o papel dos filmes, 

telenovelas e desportivos, embora com referências consideravelmente abaixo.  

Mais uma vez, as jovens universitárias concentram um pouco mais de 60% dos 

consumos televisivos apontados. A sua liderança verifica-se em todos os géneros 

televisivos, exceptuando-se os desportivos, liderados pelo sexo masculino, e musicais, 

onde se verifica o equilíbrio. A predominância do feminino no consumo de produtos 

televisivos vem confirmar a regularidade em termos de intensidade no relacionamento com 

a TV, traduzida numa ligação afectiva sujeito-objecto muito forte.  

Em ambos os sexos, os jovens mais velhos tendem a concentrar mais consumos 

televisivos. Por localização, há mais consumidores activos no Lobito, que se destacam no 

consumo de conteúdos informativos e noticiosos, talk-shows e espectáculos, programas 

desportivos e telenovelas; os sujeitos de Benguela são mais propensos ao consumo de 

magazines/documentários, musicais e filmes/animação.  

Verifica-se um relativo equilíbrio nas quantidades de conteúdos televisivos 

visionados pelos sujeitos, se tivermos em conta as zonas de suas residências. Os 77% de 

referências de programas televisivos feitos por informantes do meio suburbano são 

compatíveis com o seu peso na amostra. E o mesmo se passa em relação aos consumos dos 

sujeitos da urbe. Constata-se uma maior propensão da urbe pelos 
                                                           
43 Disponível: http://tpa.sapo.ao/programacao/tpa2/detalhe/tchilar (20/02/2017). 

http://tpa.sapo.ao/programacao/tpa2/detalhe/tchilar
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magazines/documentários, telenovelas e filmes/animação, em detrimento dos 

informativos/noticiários, talk-shows/espectáculos, desportivos e musicais, mais apreciados 

no subúrbio.  

É nos agregados familiares pouco numerosos em que os consumos tendem a ser 

maiores. A frequência de contacto televisivo manifestada por sujeitos que frequentam 

semanalmente a igreja católica é inversa ao volume de programas consumidos, mais 

favorável aos sujeitos sem rotinas religiosas. Estudantes-trabalhadores, em oposição aos 

que só estudam, são mais frequentes no contacto com a televisão.  

Estas evidências reforçam a complexidade das análises aos consumos mediáticos de 

uma geração juvenil cada vez mais heterogénea. Se a frequência de uso de um determinado 

meio determina o volume de consumo de seus produtos (na lógica mais contacto com o 

meio maior consumo dos seus produtos), o mesmo se verifica de forma inversa. Ou seja, 

nem sempre mais uso implica mais diversidade de consumos de produtos. Neste estudo, há 

quem diz ver TV diariamente, mas poucos programas ou apenas de um tipo: 

 “Vejo todos os dias (…). Além dos noticiários, hoje já não vejo praticamente 

mais nada” (Josefina, 31 anos); 

Outros vêem pouco ou algumas vezes televisão, mas vários programas:  

“Vejo algumas vezes. Gosto de ver filmes, séries, documentários e novelas. 

Gosto de ver TVC4, gosto de ver AXN, Nacional Geográfico, Bio, História, só 

canais, e Globo. Gosto de notícias, Fantástico da Globo, gosto de ver 

Telejornal, Ecos & Factos, o Zimbamdo, Janela Aberta” (Jinga, 20 anos). 

Os hábitos de consumo televisivo aqui evidenciados são essencialmente cultivados 

e realizados em ambientes domésticos. O perfil destes telespectadores também pode ser 

analisado na perspectiva da sua formação académica.  

O Gráfico 26 espelha o modo em como se distribuem os consumos televisivos em 

função das áreas de formação dos sujeitos.  
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Gráfico 26 – Programas de TV por áreas de formação dos sujeitos (%) 

 

Houve pelo menos 181 referências de programas televisivos diversos. Tendo em 

conta o peso dos informantes por cada área de formação, constata-se uma maior 

concentração de consumos televisivos na área Jurídico-Social, secundada pela área 

Médica. Esta inclina-se mais para as telenovelas, enquanto a primeira área se destaca 

sobretudo nos noticiários, debates informativos e talk-shows. Outras áreas de formação 

ganham ligeiro realce nos restantes conteúdos televisivos.  

A distribuição dos volumes de consumos televisivos de acordo com 

estabelecimentos escolares confere vantagem à Faculdade de Direito, seguida pelo Instituto 

Superior de Ciências da Educação de Benguela, ambos da UKB. Os sujeitos destas 

instituições destacam-se nos consumos de informativos e talk-shows/espectáculos, 

enquanto as demais ganham vantagem nos consumos de magazines/documentários 

(ISPMB), desportivos (ISPJPB), filmes/animação (ISP-UKB) e telenovelas (FM-UKB). 

Do ponto de vista do nível de escolaridade, a distribuição de consumos mostra-se 

favorável aos jovens universitários matriculados no quarto ano, sobretudo nos consumos de 

noticiários, talk-shows e telenovelas, seguidos de longe pelo segundo ano. Aqui, vemos 

uma certa correspondência entre a regularidade de uso da televisão e a dieta audiovisual 

dos sujeitos. Falta saber porque é que nos últimos anos dos cursos os jovens tendem a 

interessar-se mais pela televisão em relação aos anos académicos anteriores. 

Depois dos informativos e dos entretenimentos, os filmes e as telenovelas 

constituem a maior atracção televisiva destes jovens universitários de Benguela. A 

audiência é ainda maior se considerarmos a população angolana em geral. Como foi dito, o 
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elevado consumo de conteúdos televisivos, sobretudo de telenovelas, tem sido 

acompanhado por críticas, que chegam a ser veementes, por parte de algumas 

sensibilidades da sociedade angolana, incluindo intelectuais. Essas vozes dissonantes 

responsabilizam as telenovelas, sobretudo as brasileiras (mais consumidas no país), 

emitidas nas estações nacionais ou internacionais (em sinal aberto ou por subscrição), de 

serem indutoras de parte de comportamentos desviantes que se registam no país. Os jovens 

são os mais visados em relação a considerada degradação de valores cívicos e morais com 

origem nas telenovelas. 

Um dos casos mais mediatizados ocorreu em Fevereiro de 2015, quando se 

levantaram vozes contra uma cena de carácter homossexual da telenovela angolana 

Jukulumessu – Abre o Olho. “Um beijo trocado entre dois homens” gerou um rol de 

manifestações contrárias, principalmente nas redes sociais virtuais. Pelo interesse que 

revela em termos de debate de valores, repomos alguns extractos dirigidos ao responsável 

da empresa que produziu a novela:   

“Foi com repugnância que vi a imagem de dois homens se beijarem, emitida pelo canal nacional de 

televisão. Assim, com o devido respeito, pergunto: Quer ensinar isso às nossas crianças? Quer 

solidarizar-se com as pessoas de sexualidade alternativa? O que é que o Sr. pretende de concreto? 

O Sr. ouviu a sociedade angolana? Fez algum estudo sobre o impacto desta acção? Reuniu-se com 

especialistas do Ministério da Família; o Ministério da Cultura, da Educação ou mesmo da 

Comunicação Social? (…). As pessoas que lhe são próximas enviaram mensagens de elevada 

emoção depois de terem visto ou beijo gay!?” (Walter Cristóvão)
44

; 

“É necessário muita cautela no momento de expor certas coisas! A nossa sociedade (a maioria de 

nós) e como africanos que somos, não nos sentimos confortável em ver dois homens ou mulheres a 

se beijarem ou se unirem, por que, isso não faz parte da nossa cultura” (Francisco Matumona)
45

. 

A polémica levou à suspensão da telenova angolana «Jikulumessu», transmitida em 

horário nobre da Televisão Pública de Angola (TPA). Num comunicado sobre a 

ocorrência, e empresa produtora explicou-se nos seguintes termos: 

“A telenovela Jikulumessu aborda vários assuntos socialmente sensíveis, com particular 

destaque para a violênmcia juvenil, delinquência, corrupção, poligamia, homossexualidade 

e a prostituição, por forma a chamar à atenção para a sua existência e suscitar um debate 

saudável sobre os mesmos. Esse debate visa encorajar o diálogo na sociedade sobre a 

tolerância e o respeito por todos os grupos sociais, como consagrado na Consituição da 

República” (Semba Comunicação, 3/2/2015)
46

. 

                                                           
44 Disponível: https://pt.globalvoices.org/2015/02/12/angola-telenovela-suspensa-por-causa-de-beijo-gay-volta-a-ser-exibido/; (2/1/2017) 
45 Disponível: https://pt.globalvoices.org/2015/02/12/angola-telenovela-suspensa-por-causa-de-beijo-gay-volta-a-ser-exibido/; (2/1/2017) 
46 Disponível: http://platinaline.com/apos-beijo-gay-semba-comunicacao-pede-desculpas-a-todos-ofendidos-2/; (2/1/2017) 

https://pt.globalvoices.org/2015/02/12/angola-telenovela-suspensa-por-causa-de-beijo-gay-volta-a-ser-exibido/
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O comunicado dá conta que se pretendeu alertar para a existência de fenómenos 

sociais em Angola – incluindo a homossexualidade – e apelar a uma tolerância no âmbito 

do respeito pela igualdade e protecção de direitos, sobretudo das minorias sociais. Num 

gesto de defesa do carácter pedagógico da arte dramatúrgica, Pedro Hossi, um dos 

protagonistas da cena gay, referiu que “as novelas, para além do entretenimento, têm 

também as funções de educar, dar a conhecer, mostrar diferentes realidades – uma ficção 

que acaba por ser um retrato da sociedade actual. E isso entra diariamente pela casa das 

pessoas através deste trabalho”
47

 

No entanto, a emissão da telenovela seria retomada após "correcções" achadas 

convenientes no teor das cenas sensíveis, e antecedida pelo pedido de desculpas pelas 

imagens exibidas.: 

“Reconhecemos, todavia, que algumas imagens emitidas possam ter ferido 

susceptibilidades e algumas pessoas as podem ter considerado impróprias. Desrespeitar e 

ofender nunca foi o nosso propósito. Por isso, pedimos sinceras desculpas a todos que se 

tenham sentido ofendidos. Tomamos, assim a decisão de fazer algumas correcções na 

representação de alguns conteúdos mais sensíveis para assegurar que a abordagem dos 

mesmos sem Jikulumessu mantém o valor pedagógico inicialmente pretendido” (Semba 

Comunicação, 3/2/2015)48  

Não foi a primeira vez que uma cena de carácter homossexual foi exibida na 

televisão nacional. Uma telenovela anterior, Windeck, produzida e difundida pela mesma 

empresa, acarretou uma relação lésbica sem ter provocado alarmismo social. De qualquer 

modo, isto ilustra a visão fragmentada de uma sociedade em transição confrontada com 

oposições entre valores tradicionais (conservadores e de pendor machista) e modernos 

(liberais e defensores da igualdade de género). 

Lançamos a seguir um breve olhar sobre as principais fontes de informação 

televisivas usuais no quotidiano dos sujeitos. 

 Canais de televisão   

 “Hoje em dia não é preciso um televisor para ver televisão”, diziam Jorge Vieira e 

outros (2013:254) para referir o que denominamos de constelação de janelas electrónicas 

pelas quais se veiculam e recepcionam produtos audiovisuais. De facto, “a televisão é hoje 

                                                           
47 Disponível: http://www.redeangola.info/semba-pede-desculpas-pelo-beijo-gay-de-jikulumessu/; (2/1/2017) 
48 Disponível: http://platinaline.com/apos-beijo-gay-semba-comunicacao-pede-desculpas-a-todos-ofendidos-2/; 

(2/1/2017) 
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um sistema de ecrãs em rede” (Vieira et al, 2013:248) e isso foi igualmente encontrado 

neste estudo. Foram feitas 137 referências a estações ou canais, a partir dos quais jovens 

universitários consomem produtos televisivos diversos (Tabela 42).  

Tabela 42 – Lista de estações/canais de TV referenciados pelos sujeitos (N=137) 

Canais/estações de TV referenciados 

Masculino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminino  

Canais/estações nacionais 19 Canais/estações nacionais 34 

TPA1 8 TPA1 16 

TPA2 3 TPA2 4 

TPA Benguela (canal local) 1 TV Zimbo 7 

TV Zimbo 6 Zap Viva 3 

Zap Novelas 1 Zap Novelas 4 

Canais/estações portugueses 17 Canais/estações portugueses 5 

SIC 6 SIC 1 

TVI 2 SIC Mulher 2 

TVI24 1 TVI 1 

RTP 4 Não especificados 1 

RTP África 2 Canais/estações brasileiros 10 

CMTV 2 Band Internacional 1 

Canais/estações brasileiros 2  TV Globo 5 

TV Record 2  TV Record 4 

Outros canais internacionais 12 Outros canais internacionais 5 

BBC WorldNews 2 Euronews 3 

Bluebird TV 1 Canal Novo Tempo 1 

CCTV News 1 Telemundo 1 

Euronews 7 Canais de documentários 7 

TV5 Monde 1  Bio 1 

Canais de documentários 5 História 1 

História 1 NationalGeographic Chanel 3 

NationalGeographic Chanel 3 Odisseia 1 

Odisseia 1 TLC 1 

Canais desportivos 4 Canais de filmes/animação 11 

A Bola TV 1  AXN 2 

Supersport1 2 Blast 1 

Supersport2 1  FOX 1 

Canais musicais 1  TVC1 2 

Afromusic 1  TVC2 1 

Canais de filmes/animação 5 TVC3 1 

AXN 1  TVC4 1 

Blast 1 Canal francês e outro 2 

SIC K 1 t/r = Total de referências 72 

TVC 1   

  

 

  

Não especificado 1 

t/r = Total de referências 65 
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Mais de metade das referências de canais televisivos foram feitas por jovens do 

sexo feminino, o que reforça a ideia da sua presença regular frente à tela. Os 30 

canais/estações de televisão referenciados foram divididos em oito grupos ou categorias: 

canais nacionais; portugueses; brasileiros; outros canais internacionais; canais de 

documentários; canais desportivos; canais de músicas; canais de filmes e/ou animação. 

O Gráfico 27 clarifica a distribuição das categorias de estações/canais televisivos 

por referências dos sujeitos. Os relatos dão conta de pelo menos 137 referências a 

canais/estações diversos.  

 

        Gráfico 27 – Estações/canais de TV por número de referências (%) 

Com 39% de referências, os serviços de televisão nacionais, públicos ou privados, 

constituem a principal fonte de consumo audiovisual destes jovens universitários. A 

Televisão Pública de Angola (TPA) aparece como a estação de televisão mais transversal 

ao grupo, constituindo uma importante marca nacional no consumo do audiovisual49
. O 

canal 1 (TPA1) detém a liderança, com 45% das referências entre os diversos canais 

nacionais utilizados.  

Com 25% de menções, a TV Zimbo é segunda opção, muito a frente da TPA2, 

colocada na terceira posição com 13% de audiência. Este detalhe é inverso à lógica das já 

citadas audiências gerais de media realizadas na capital do país, em que o canal 2 da TPA 

                                                           

49
 Como refere na página online: “Na qualidade de prestador exclusivo do serviço público de 

televisão, ela é o principal veículo de informação do País, estando presente na maioria dos lares de Angola 

com os três canais que emite diariamente, designadamente, TPA 1, generalista e principal da estação, TPA 2, 

com enfoque para o entretenimento e juventude, e a TPA Internacional, para atender a diáspora angolana e 

não só, promovendo deste modo a imagem de Angola além fronteiras”. Disponível: 

http://tpa.sapo.ao/tpa/sobre-a-tpa; (21/10/2015). 
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sobrepunha-se à estação televisiva privada. Esta inversão indicia uma certa depreciação de 

alguns conteúdos da TPA2 entre os estratos juvenis mais esclarecidos, que buscam 

alternativas mais formativas na programação da TV Zimbo: 

“Eles são muito específicos. É um canal que me ajuda muito a perceber as coisas” 

(Abelardo, 24 anos). 

Dando vazão a este pressuposto, alguns jovens acedem à televisão não apenas para 

se divertir mas em busca de uma componente formativa. Revelam-se como espectadores 

selectivos, que procuram canais de televisão de qualidade, com mais conteúdo intelectual 

(EC, 2004:16), razão pela qual se afastam de canais ou programas que, na sua perspectiva, 

se apresentam poucos instrutivos. Isto pode ser uma manifestação de busca de satisfação, 

contra a “mera passividade induzida pelos dispositivos da TV generalista actual” (Lopes & 

Loureiro, 2009:242), e o telecomando é accionado em zapping em busca de canais ou 

conteúdos audiovisuais alternativos.  

No processo de busca de fontes alternativas de consumo audiovisual, destaca-se a 

audiência que têm os canais portugueses junto da população em estudo. Muito acima das 

suas congéneres brasileiras, constituem a segunda categoria de canais televisivos 

preferencial do grupo, principalmente entre jovens do sexo masculino:  

“Vejo notícias internacionais, principalmente os canais portugueses de notícias. 

Actualmente vejo a CMTV, que é um canal recente, a SIC, a TVI e, claro, a RTP 

Internacional e a RTP África. Essencialmente esses” (Dominiano, 23 anos); 

“Assim que chego a casa o primeiro canal que ponho é Euronews, depois vou na 

RTP, TVI, SIC, depois a Bola TV. Se dá ainda meto um documentário da 

NationalGeographic” (Evangelista, 23 anos). 

Os dados reportam a SIC (notícias e internacional) a liderar a audiência no seio dos 

jovens. Os programas informativos/noticiosos e desportivos são os mais apreciados, 

comparativamente às novelas (que perdem largamente para as brasileiras), reality shows e 

outros géneros difundidos pelas televisões lusas.  

Provavelmente, a crescente penetração dos serviços de televisão portugueses, e 

também brasileiros, resulta da presença significante dos mais variados canais nos pacotes 

de TV por subscrição tutelados por empresas com rápida expansão nacional. Isto tem 

justificado igualmente algum investimento das cadeias de televisão no reforço de sua 

presença no mercado nacional, através do aumento e diversificação de produtos 
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audiovisuais, criação de rubricas ou abordagens em vários formatos televisivos sobre o 

país e das populações locais.
50

  

Os canais portugueses têm ajustado a sua oferta televisiva com temas de interesse 

ou incluindo personalidades do país nas peças televisivas produzidas e difundidas, o que 

tem sortido efeito nas audiências. É os casos de reportagens e debates levados a cabo pela 

RTP3, RTP África, SIC Internacional, SIC Notícias e TVI24, cuja difusão tem capitalizado 

alguma atenção, sobretudo de jovens angolanos.  

 O consumo televisivo destes jovens realiza-se sobretudo no ambiente doméstico. A 

sala é o local da casa mais comum de assistência a televisão, embora alguns o façam no 

quarto, às primeiras horas da manhã, ao levantar-se da cama, ou à noite, ao deitar-se. O 

número de canais televisivos apontados variou de zero a nove, com uma média de três 

canais de televisão visualizados a qualquer período do dia, conforme a disponibilidade de 

tempo de cada um:  

“Vejo mais televisão quando não tenho nada para fazer, aí sento-me a ver 

televisão. Não importa o período (...), não posso dizer que é o período da tarde, 

não, não tenho isso. Quando estiver desocupado, se não tiver a fazer nada, estou 

sentado a ver televisão na sala, em casa” (Américo, 23 anos);  

“[Vejo] geralmente de manhã enquanto me preparo para o serviço, a hora do 

almoço e a noite quando estiver de regresso à casa, e também aos fins-de-semana, 

se estiver em casa” (Yanilsa, 30 anos). 

Vemos então que os modos de visualização, os conteúdos e os canais de TV 

visualizados definem a diversidade do grupo, embora se verifiquem elementos mais ou 

menos comuns nos seus rituais de consumo televisivo.  

 Jovens universitários enquanto telespectadores 

Reafirmamos a complexidade em tipificar os sujeitos na sua condição de 

utilizadores e/ou consumidores de televisão. A literatura aponta que não há um único 

caminho para segmentar o público enquanto usuário dos meios de comunicação. No caso 

do uso/consumo audiovisual agrava-se ainda mais se tivermos em conta a “explosão de 

                                                           
50 Por exemplo, no lançamento da nova programação, em 2015, o director-executivo da Record Angola disse 

que a “nova grelha de canais pretende continuar a surpreender o telespectador e a reforçar a posição” da 

estação no país, adiantando querer “que o público africano se identifique; que o angolano assista e se veja lá”. 

Fontes: http://www.verangola.net/va/pt/022015/CulturaEducacao/366/TV-Record-aposta-no-entretenimento-

em-nova-grelha-de-programa%C3%A7%C3%A3o.htm; (23/02/2017) e 
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ecrãs” que, como diziam Vieira e outros (2013), vai “dos ecrãs dos televisores tradicionais, 

aos ecrãs dos computadores e aos ecrãs móveis dos telemóveis e leitores de média 

portáteis” (p. 258).   

Alguns autores classificam os telespectadores com base na regularidade de usos da 

TV, outros fazem-no com base no volume e tipos de programas consumidos. Há ainda os 

que o fazem do ponto de vista da atitude recorrente do telespectador perante os conteúdos 

televisivos assistidos, em função da natureza ou âmbito das matérias usuais, formas ou 

meios usuais de acesso aos serviços de TV, entre outros pressupostos.  

Num panorama mediático turbulento como é o actual, tem havido tentativas para, 

de forma metódica e analítica, perceber os padrões de consumo existentes (Vieira et al, 

2013:273). Neste novo paradigma comunicacional, Vieira e outros destacaram como 

grandes tipos de consumo a audiência push e a audiência pull, sendo a primeira focada nos 

consumos televisivos de sinal aberto ou fechado, e a segunda, no processo de escolha 

prévia de conteúdos a consumir (Vieira et al, 2013:260). 

Voltados para a realidade portuguesa e atentos às mudanças socioculturais 

espoletadas pelas inovações tecnológicas, os autores sugeriram três “ideais-tipo de 

consumidor de conteúdos televisivos” (p. 273) para os primeiros 20 anos do século XXI. 

Ao primeiro designaram como espectador em rede; entre outros aspectos, é caracterizado 

pela habitual visualização e consumo a partir vários ecrãs; o segundo, o espectador-

participante, é bastante interventivo, através de SMS ou emails que envia para a estação de 

televisão, pelo envolvimento e comentários aos diferentes programas televisivos; por 

último, o espectador-editor, é um quase provedor da própria dieta televisiva pois, a partir 

de sua box selecciona os conteúdos disponíveis e decide sobre os ritmos e tempos de 

visionamento (Vieira et al, 2013:275). Se estes tipos permitem ler as actuais tendências de 

consumo audiovisual, a sua verificação na população em estudo é ténue na medida em que 

os sujeitos não foram inquiridos sobre modos de selecção dos conteúdos visualizados ou os 

mecanismos que empreendem para participar, comentar ou simplesmente levar ao 

conhecimento dos produtores televisivos a sua apreciação em relação aos programas 

difundidos. 

Um estudo qualitativo realizado, em 2004, pela Comissão Europeia, sobre as 

«atitudes e expectativas dos telespectadores em relação a programas televisivos com 
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conteúdos europeus», segmentou os usuários da televisão em três grupos: espectadores 

normais (standard viewers), aqueles que praticamente só seguem canais generalistas 

dirigidos a vastas audiências, sobretudo canais comerciais; espectadores selectivos, que 

seguem (entre outros) canais especializados com conteúdos mais "intelectuais", como 

canais culturais, canais de notícias nacionais ou internacionais e canais de outros países; e 

espectadores locais (regional viewers), que seguem canais ou programas de índole local ou 

regional com alguma regularidade (EC, 2004:4). A consideração teve por base o uso de 

determinados canais ou tipos de programas pelo menos três vezes ou três horas por 

semana.  

 Em pesquisa de audiência televisiva, os destinatários das mensagens ou produtos 

audiovisuais também têm sido classificados em telespectador frequente, telespectador 

médio e telespectador esporádico (Rabaça & Barbosa, 2002:716). Os autores não detalham 

o conteúdo destes conceitos. Entendemos que o telespectador frequente é aquele que vê 

intencional e habitualmente a televisão ao longo da semana, podendo até ficar a frente do 

televisor em mais de uma sessão
51

 ao dia. Por sua vez, o telespectador médio é o que vê 

televisão, de forma intencional, algumas vezes durante a semana. E por último, o 

telespectador esporádico é o que assiste televisão ocasionalmente, sem a pretensão de o 

fazer, uma vez ou outra, na maioria dos casos sob influência de terceiros ou situações 

independentes de sua vontade.    

Além destes aspectos conceptuais, mais ligados à frequência de exposição dos 

indivíduos ao aparelho de TV, os destinatários das mensagens ou dos produtos televisivos 

podem ser classificados na perspectiva de consumo, ou seja, na perspectiva da gama de 

conteúdos visualizados ao longo das ocasiões que os mesmos se expõem às sessões 

televisivas.  

Em marketing, os consumidores de bens e serviços dividem-se em grandes 

consumidores, consumidores médios e consumidores menores (Rabaça & Barbosa, 

2002:181). Os primeiros revelam frequência e fidelidade na aquisição de um bem e, apesar 

de serem minoritários, distinguem-se pelo maior consumo ostentado; os segundos são 

menos frequentes do que os primeiros mas com algum volume de consumo significativo; 

os últimos são esporádicos nos consumos. 

                                                           
51

Designa-se aqui de sessão televisiva ao período correspondente à emissão inteira de um programa 

específico de TV, em conformidade com o tempo de duração conexo. 
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Estas duas últimas classificações podem ser tidas em conta para esboçarmos um 

perfil mais ajustado ao grupo alvo deste estudo. Consideremos que os telespectadores 

habituais são os que declaram assistir muito ou frequentemente a TV, os médios, os que 

assistem algumas vezes, e os esporádicos, os que raramente se expõem à TV. Do ponto de 

vista de conteúdos visualizados, os grandes consumidores são os que revelam um volume 

de consumo acima do número médio de programas visualizados (que é de quatro no caso 

concreto). Por sua vez, este número corresponde aos médios consumidores, enquanto os 

pequenos consumidores situam-se abaixo da média de consumos citada. A articulação 

destes pressupostos resulta nos dados representados na Tabela 43 e gráficos 28 e 29. 

 

Gráfico 43 – Sujeitos por tipos de usos/consumos de TV (N=44) 

Tipos de 

consumidores 

Tipos de telespectadores Total 

Habitual 
(heavy viewer) 

Médio 
(medium viewer) 

Esporádico 
(light viewer) 

 Grande consumidor 
(heavy user) 6 3 5 14 

Médio consumidor 
(médium user) 2 4 5 11 

Menor consumidor 
(light user) 2 3 14 19 

Total 10 10 24 44 

Fonte: Elaboração própria, com base em Rabaça e Barbosa (2002) 

 

De acordo com a tabela, o cruzamento das dimensões em coluna com as em linha 

resulta em nove sub-tipos de telespectadores-consumidores, já que cada um dos três tipos 

de telespectadores difunde-se igualmente em três tipos de consumidores. Para o primeiro 

caso, temos o telespectador habitual de grande consumo (que representa 13,6% da 

amostra), o telespectador habitual de médio consumo (4,5%) e o telespectador habitual de 

baixo consumo (4,5% da amostra). Isto aplica-se nas restantes categorias. 

Em termos unitários, verifica-se um predomínio do tipo de telespectador 

esporádico de menor consumo sobre os demais. Aliás, se olharmos para o peso relativo 

dessa categoria, independentemente dos consumos, vemos que ela acolhe mais de metade 

da amostra, como elucidam os gráficos representados a seguir:   

 

 



 
 

265 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Rabaça e Barbosa (2002) 

 Com uma proporção na ordem dos 54.5%, o primeiro gráfico mostra que a maioria 

dos sujeitos é essencialmente telespectador esporádico ou eventual. O mesmo acontece em 

relação ao consumo televisivo (Gráfico 29), em que cerca de 43% de informantes revelam-

se como pequenos consumidores.  

Contudo, se compararmos, no primeiro caso, o peso conjunto dos telespectadores 

habitual e médio com o peso do telespectador esporádico e, no segundo caso, o peso 

conjunto do grande e médio consumidores com o peso do pequeno consumidor, 

concluímos que há uma tendência para um grupo de telespectadores esporádicos de 

grande consumo.  

Daí a busca de outras formas complementares de catalogação dos sujeitos na sua 

relação com os media televisivos. Tratando-se de uma análise qualitativa, impõe-se uma 

visão holística dos dados de consumo apresentados e descortinar o seu significado na 

percepção das práticas mediáticas dos jovens universitários. Pelo que se observou, a 

televisão constitui uma forte presença no quotidiano dos sujeitos, independentemente do 

alegado abrandamento na intensidade de contacto com o meio. 

 Em busca do tipo de telespectador jovem universitário  

Com base nos pressupostos apontados, e com as adaptações necessárias, é possível 

representar os tipos de usuários de televisão em análise. Mais uma vez, a regularidade de 

exposição ao aparelho de TV e a diversidade de conteúdos visualizados afiguram-se como 

dimensões fundamentais para o estabelecimento de padrões ajustados à heterogeneidade 

destes telespectadores. Desta feita, temos apenas duas variantes para cada uma das 
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dimensões: regular ou irregular quanto à frequência de uso do meio, e alto ou baixo 

quanto ao consumo
52

.  

A Tabela 44 ilustra uma estrutura a partir da qual se pretende construir os perfis 

mais ajustados aos sujeitos do presente estudo, enquanto telespectadores. A mesma baseia-

se nas frequências declaradas de usos da televisão, bem como nos volumes de conteúdos 

televisivos consumidos pelos sujeitos.  

Tabela 44 – Estrutura construtiva do perfil-tipo de telespectador jovem universitário 

 

 

 

 

 

                                                             Fonte: elaboração própria 

 

Na Tabela 45 distribuímos os sujeitos em função dos quatro perfis de 

telespectadores identificados, como resultado do cruzamento das dimensões acima 

mencionadas. 

A articulação das dimensões «frequência de utilização da TV» com o 

«volume de consumos de produtos televisivos», independentemente do sentido e 

significado de tal interacção com o meio e com os produtos mediáticos, sugerem 

quatro perfis de telespectadores representados na Tabela 45 e no Gráfico 30, 

respectivamente.  

 

                                                           

52
 Relembramos que os usuários regulares são os que referem assistir muito ou todos os dias a 

televisão, enquanto os irregulares são os que se expõe pouco ou algumas vezes ao televisor. Quanto aos 

consumos, o número médio de conteúdos visualizados pelo grupo é de quatro programas. Este mesmo 

número delimita o baixo (inferior a quatro programas) e o alto (quatro ou mais programas) consumos 

televisivos. 
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Tabela 45 – Sujeitos por tipos de telespectadores 

Perfis Tipos de telespectadores Nº de Sujeitos 

M F Total 

1 Telespectador irregular de alto consumo 9 8 17 

2 Telespectador regular de alto consumo 0 8 8 

3 Telespectador regular de baixo consumo 1 1 2 

4 Telespectador irregular de baixo consumo 12 5 17 

Total 22 22 44 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados 

 

 

         Gráfico 30 – Sujeitos por perfis de telespectadores  (%) 

 

O Perfil 1, Telespectador irregular de alto consumo, envolve um pouco mais de um 

terço dos sujeitos, maioritariamente do sexo masculino. É constituído por jovens 

universitários que vêem raramente ou às vezes a televisão, devido ao pouco tempo de que 

dispõem para o efeito. Consideramo-los telespectadores irregulares. Ao mesmo tempo 

realizam consumos diversificados, chegando a visualizar quatro ou mais tipos diferentes de 

programas televisivos, nas poucas ocasiões que utilizam a TV. Por isso, são igualmente 

designados de telespectadores de alto consumo ou simplesmente policonsumidores 

(consumidores polivalentes) de TV. 
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Perfil 2, Telespectador regular de alto consumo, reúne cerca de 18% da amostra. É 

constituído apenas por jovens do sexo feminino, que usam muito ou frequentemente a 

televisão – telespectadores regulares – e, ao mesmo tempo, realizam consumos televisivos 

diversificados, em volume acima da média de programas visualizados pelo grupo. Neste 

caso, são também telespectadores de alto consumo ou policonsumidores de TV.  

Perfil 3, Telespectador regular de baixo consumo: acolhe apenas 4.5% dos sujeitos. 

É um grupo de indivíduos assíduos no contacto com o meio (telespectadores regulares) 

mas revela pouca versatilidade nos consumos televisivos. Ou seja, visualiza poucos ou o(s) 

mesmo(s) géneros de programas de TV. Por esta razão é um grupo de telespectadores de 

baixo consumo ou simplesmente monoconsumidores de TV.   

Perfil 4, Telespectador irregular de baixo consumo: tal como o primeiro, constitui 

cerca de 39% da amostra. Além da diminuta assiduidade dos sujeitos no contacto com o 

meio televisivo, a sua dieta televisiva revela-se igualmente empobrecida, em volume e em 

variedade de conteúdos. Os seus consumos apresentam-se abaixo do número médio de 

programas audiovisuais visualizados pela totalidade de sujeitos. Por isso, designam-se 

telespectadores irregulares de baixo consumo ou monoconsumidores de TV. 

Os perfis apresentados revelam substantivamente a existência de um grupo 

heterogéneo nas suas práticas com a televisão. Os sujeitos do sexo feminino constituem 

uma excepção quer na frequência quer na diversidade de conteúdos televisivos visionados. 

Entretanto, comparando o peso das referências de um e de outro lado da média de 

interacções e de consumos apresentados, esses perfis colocam em evidência as variantes 

irregular, em termos de frequência de contacto, e alto, em termos de volume de consumos 

realizados. Isto sugere o predominio entre os sujeitos da figura do jovem telespectador 

irregular e de alto consumo, com uma visão moderna, crítica e dinâmica sobre a realidade 

social resultante, em grande medida, da interacção com os media televisivos nacionais e 

internacionais.  

Em suma, os sujeitos do sexo feminino são mais regulares e diversificados nos 

consumos televisivos e que, à medida que aumenta a idade e a escolaridade, os sujeitos 

tendem a se relacionar mais com a televisão, multiplicando mais a gama de produtos 

visualizados. Quem estuda e trabalha ao mesmo tempo detém alguma vantagem quanto ao 
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volume e variedade de conteúdos recepcionados, mas uma baixa frequência de exposição 

ao medium audiovisual.  

Praticar ou não religião tem alguma influência na relação dos sujeitos com a 

televisão, resultando numa dicotomia entre a regularidade de contacto com o meio, 

favorável aos frequentadores da igreja católica, e a riqueza nos consumos, favorável aos 

que não frequentam nenhuma igreja.  

Em termos de distribuição dos consumos em função das áreas de formação, os 

sujeitos das áreas jurídica, médica e da educação destacam-se em relação aos demais no 

contacto com a TV por revelarem mais variedades em termos de produtos audiovisuais 

recepcionados.  

A seguir vamos falar da relação dos sujeitos com os novos media, particularmente o 

computador, o telemóvel e a Internet. 

 

5. Relação com as tecnologias móveis de comunicação  

O computador, o telemóvel e a Internet integram o conjunto dos designados novos 

media, caracterizados pela “ubiquidade, velocidade, interactividade, mobilidade, 

convergência, globalização” (Lopes, 2010:64). Este tipo de comunicação móvel tem uma 

enorme penetração nos segmentos mais jovens da população mundial. Isto explica-se pela 

“combinação de factores, em que se incluem a abertura dos jovens às novas tecnologias e a 

sua capacidade de apropriação e uso da tecnologia para os seus objectivos específicos” 

(Castells et al., 2009:164).  

Jovens de países em desenvolvimento, como Angola, são parte dessa realidade 

global. A difusão desses meios entre os jovens universitários que compõem a amostra é 

sinal da crescente apropriação dos mesmos por vastos sectores da população juvenil. Quase 

todos os sujeitos acedem a esses meios todos os dias, fazendo usos intensos, 

independentemente do sexo, grupo etário, localização, estatuto socioeconómico, prática 

religiosa ou situação académica (Gráfico 31). 
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Gráfico 31 – Sujeitos por frequências de uso do portátil, telemóvel e Internet (%) 

Como se vê, a maioria destes jovens usa bastante cada um dos meios acima 

ilustrados. Para quase todos, o telemóvel é a tecnologia digital mais usada, seguida pela 

Internet e do computador portátil. Isto reafirma a importância destes meios de 

comunicação e revela como condicionam as práticas quotidianas dos jovens universitários: 

“Quase todas as minhas actividades passam pelo computador. E estou sempre a 

fazer alguma coisa com ele. Juntamente com o telemóvel, têm muita utilidade para 

mim. Sempre na escola, no serviço ou em casa uso. São importantes para mim” 

(Cambovo, 24 anos); 

“Constantemente estou muito ligada ao telemóvel. O que eu posso dizer é que o 

meu vício é o meu telefone. Se posso dizer, sem o meu telefone me sinto nua, 

desculpa o termo, eu me sinto desligada do mundo. Estou sempre ao telefone, 

sempre, faço tudo com telefone, ou seja quase tudo: a minha agenda, os contactos, 

tudo, tenho tudo no telefone” (Kutala, 24 anos); 

“Uso com muita frequência. Estou sempre ligado à internet. Por exemplo, assim 

que acordo, gosto sempre de saber como será o clima, se fará muito calor ou frio. 

Faço muita coisa na internet” (Tchitumba, 22 anos); 

“Uso o computador todos os dias. Faço trabalho de escola, matéria de escola e 

também para entreter, ver filmes, ouvir músicas e redes sociais ao aceder à 

Internet” (Fernanda, 21 anos). 

Estes valores reflectem uma forte presença dos novos meios digitais no quotidiano 

dos sujeitos, moldando os seus ritmos de vida. Quase todos referem um uso intenso dos 

meios citados. Embora não se tenham inquirido as competências tecnológicas dos sujeitos 

na sua relação com o computador portátil, telemóvel, internet e outros meios digitais, os 
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excertos sugerem que a utilização das tecnologias ocorre de um modo mais ou menos 

autónomo (Castells et. al, 2009:320).  

Na maior parte dos casos, os sujeitos referem a facilidade de mobilidade e 

manuseamento, a capacidade de armazenamento ou o tamanho do ambiente de 

visualização para se optar pelo uso de um ou outro aparelho. A natureza ou complexidade 

da tarefa por realizar determina a selecção do meio para leva-la a cabo. Em muitos casos os 

meios são usados em simultâneo ou alternadamente, numa compensação mútua. 

“Uso tablet como um computador pessoal por ser um aparelho móvel. Investigo 

coisas, baixo e depois de baixar faço transferência aqui [em casa] para o 

computador, que serve para armazenar os documentos e reorganizar tais 

documentos. O tablet tem pouca capacidade que o computador. No computador 

também digito textos. Até que já digitei no tablet, mas por eu ver o tablet muito 

pequeno há muita demora. Então digito mais rápido no computador” (Domingos, 

20 anos); 

“Uso por causa do conteúdo. As vezes tiro do telefone e tenho que armazenar no 

computador, por causa da visibilidade, já que o telefone é muito pequeno, ponho 

no computador para facilitar a leitura” (Tomás, 20 anos); 

“[O computador tem] as mesmas funções do telemóvel. Um alivia o outro. Reduzi 

o uso do computador com a ajuda do telefone. Agora já está dividido entre os dois. 

Quanto mais usar o telemóvel menos uso o computador e quanto mais usar o 

computador menos uso o telefone” (Claudino, 23 anos). 

A realização de tarefas com diferentes meios não impede que, pelas suas 

características, um determinado aparelho se ajuste mais à realização de alguma tarefa do 

que outra. Como se viu, apesar de se poder digitar textos no telemóvel ou no tablet, a 

preferência para a execução dessa tarefa recai normalmente para o computador portátil. 

Este é igualmente preferível para armazenar ficheiros mais pesados, visualizar textos ou 

materiais audiovisuais. Porém, já se verificam, com alguma frequência, casos em que o 

mesmo é superado por meios mais leves, acessíveis ou disponíveis, que permitem maior 

mobilidade. O mesmo acontece em relação à função de chamadas de voz ou de 

envio/recepção de SMS e mensagens instantâneas, em que telemóvel é, de longe, o mais 

preferido pelos usuários.  

A Tabela 46 espelha a lista de actividades recorrentes dos jovens universitários com 

o portátil e o telemóvel, conectados ou não à Internet. 
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Tabela 46 – Lista dos principais usos do portátil, telemóvel e Internet     

Actividades com o computador portátil  Actividades com o telemóvel 

Digitar textos/elaborar trabalhos escolares, 

profissionais ou pessoais; 

Efectuar e receber chamadas (voz); 

Arquivar e ler textos/livros e outros materiais 

académicos/científicos; 

Enviar e receber mensagens (texto, imagem, 

áudio); 

Arquivar e visualizar documentos/dados diversos 

(textos, vídeos, imagens, áudios); 

Ver/partilhar imagens (fotos, vídeos ou 

filmes, etc.); 

Ouvir música/áudios diversos; Ouvir/partilhar música e outros áudios; 

Ver imagens/fotos/vídeos/filmes; Contactos de negócio/profissionais; 

Tocar música em ocasiões festivas; Fazer cálculos matemáticos; 

Jogar; Controlar estado do tempo (clima); 

Aceder à Internet e usar as mais diversas 

plataformas virtuais; 

Cronometrar tempo/despertador; 

Outras. Calendarizar tarefas/contactos (agenda); 

 

Actividades com a Internet 

Arquivar e visualizar documentos pessoais, 

académicos e profissionais diversos; 

Aceder e usar as mais diversas redes sociais 

(Facebook, Watsapp, Twitter, Viber, Skype, 

Instagram, You tube, Skype, Badoo, LinkedIn); 

Arquivar conteúdos escolares e outras 

informações úteis; 

Contactar (por voz ou SMS) familiares, amigos, 

colegas, instituições ou entidades nas redes sociais, 

sites ou emails; 

Arquivar informações úteis diversas (texto, 

imagem, áudio); 

Receber, enviar (partilhar) ou publicar textos, 

imagens, áudios e outros ficheiros; 

Fotografar/filmar; 

Pesquisar (e baixar ou não) conteúdos académicos 

e científicos (livros, textos, vídeo-aulas, etc.) no 

Google, Yahoo, Wikipédia); 

Gravar áudio; 

Pesquisar/visualizar (baixar ou não) ficheiros 

diversos (livros, textos, vídeos, áudios, imagens, 

etc.); 

Jogar; 

Aceder (e baixar/instalar ou não) tutoriais, 

softwares e aplicações diversas; 

Digitar textos/elaborar trabalhos escolares, 

profissionais ou pessoais; 

Pesquisar (e baixar ou não) informações de 

actualidade (notícias); 

Aceder à Internet e usar as mais diversas 

plataformas virtuais; 

Arquivar documentos (textos, vídeos, áudios) na 

nuvem e drives online;  

Outras. 

Ouvir/ver música online; 

Ver filmes/vídeos online; 

Jogar;  

Outras 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados 

Observa-se que as actividades de rotina com cada um dos meios se confundem de 

algum modo, sobretudo quando a conexão à Internet permeia os propósitos dos sujeitos em 

termos de informação e de entretenimento. Por exemplo, digitar textos ou arquivar 

ficheiros, visualizar imagens ou jogar, elaborar trabalhos académicos, partilhar 

documentos, entre outros procedimentos, são tarefas que podem ser realizadas no 

computador, no telemóvel ou no ambiente virtual online. Daí a complementaridade 

funcional desses meios, como veremos quando destacarmos o papel transversal da Internet 

nos usos do computador, tablet e telemóvel. 
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 A interacção com o computador portátil 

Quase nove em dez jovens universitários deste estudo possuem acesso ao 

computador pessoal portátil (Tabela 47). Quanto ao computador familiar verifica-se um 

equilíbrio, embora os lares que os possuem sejam relativamente maioritários. 

Tabela 47 – Sujeitos por posse de computadores pessoal e familiar 

Posse de computador 

 

Portátil 

Pessoal 

PC/Portátil 

Familiar 

t % t % 

Sim 38 86,36 24 54,5 

Não 6 13,63 20 45,5 

Total 44 100 44 100 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados 

Em muitos casos, os aparelhos que os indivíduos possuem, sobretudo os primeiros, 

chegaram às suas mãos por oferta dos pais, outros parentes próximos ou amigos. A 

condição estudantil é apontada como o principal mote para o gesto de apoio:  

“Sou universitária. Ela [a mãe] comprou-me porque eu pedi que comprasse. 

Fazer a universidade sem computador seria difícil, porque a maioria das matérias 

são dadas em suporte digital” (Mazunina, 22 anos); 

“O meu pai comprou primeiro para mim. Em casa sou o primeiro e depois o meu 

mano também comprou um” (Ukwesunga, 22 anos); 

“Tenho que ter [computador] senão estou «linchada» (risos). O meu primeiro 

portátil tive ainda no ensino médio, talvez em 2010. A minha mãe é que me havia 

dado” (Ivódia, 20 anos); 

“O primeiro[computador] foi-me oferecido por um colega para me auxiliar nos 

trabalhos escolares. Acho que viu as minhas dificuldades e me ofereceu” 

(Tchingue, 30 anos); 

“Foi a minha tia. Ofereceu-me. É um portátil que tenho desde 2014” (Fernanda, 

21 anos). 

O envolvimento dos pais ou encarregados de educação no percurso académico é 

uma recorrência no discurso dos informantes, traduzindo o interesse da família pelo 

sucesso escolar dos filhos num ambiente social muitas vezes confrontado com carências 

materiais de vária ordem. Mais de metade de agregados familiares dos sujeitos possui 

computadores comuns. Na maioria dos casos, a incorporação destes aparelhos nos 
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ambientes domésticos foi feita por adultos que, além de realizarem actividades académicas 

ou profissionais, apoiam os mais novos nos seus afazeres escolares: 

“Tem um computador de mesa, desde 2009. O meu pai comprou para nos ajudar 

nos trabalhos de escola, yeah, facilitar. É para família, para os filhos 

principalmente” (Bimbi, 28 anos); 

“Actualmente temos outro computador de mesa, mas com a mesma marca. É da 

família (…), temos desde o ano passado. É o pai que o trouxe em casa. Trouxe 

com objectivo tipo de nos facilitar, quer dizer, facilitar os seus filhos em termos de 

trabalhos escolares e não só” (Maurício, 22 anos); 

“O pai é que trouxe para facilitar as nossas pesquisas, fazer trabalhos da escola. 

É mais para isso. Ele precisava também para a formação dele” (Cláudia, 21 anos). 

Em certas ocasiões, pais e filhos, mais velhos e mais novos, partilham os mesmos 

meios informáticos. Os jovens não referem conflitualidade resultante do uso comunitário 

dos meios tecnológicos. Neste processo de usos partilhados dos meios parece prevalecer a 

flexibilidade e sentido de colectividade, de uma idiossincrasia que privilegia valores de 

solidariedade e cooperação familiar (Altuna, 2003).  

Este processo de «domesticação dos meios» (Silverstone, 1990; Lopes, 2010) 

revela ainda dois cenários. Um cenário é aquele em que os adultos (pais, irmãos ou 

parentes mais velhos) foram os primeiros a se apropriarem desses meios em casa, podendo 

partilhar ou não com os jovens. Neste caso, os adultos adiantam-se ou integram, com os 

mais novos, um mesmo processo de aprendizagem e manuseamento do equipamento 

tecnológico na família. No outro cenário, apesar de os adultos serem quem trazem os 

aparelhos para casa, praticamente não fazem uso deles. Movidos sobretudo por objectivos 

de auxílio escolar aos mais novos, deixam esses equipamentos à disposição destes, que se 

convertem em principais usuários dos mesmos. Através do intenso uso dos mesmos, os 

jovens ultrapassam largamente os pais nas competências de manuseamento dessas 

tecnologias de comunicação.  

Quase sempre é o pai, como chefe de família, que realiza a aquisição e colocação 

desses meios em casa ou oferece aos filhos. Em poucos casos tal provimento foi feito por 

intervenção da mãe ou do próprio sujeito. Independentemente do papel paterno e materno 

na família, tal diferença no provimento material das necessidades familiares resultará das 

fortes desigualdades económicas entre homem e mulher na sociedade angolana.    
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Encontramos um grupo de jovens, maioritariamente do sexo masculino, que 

conseguiu por meios próprios fazer a aquisição desses meios. Superando as limitações 

financeiras da família, converteram-se nos primeiros a trazer meios informáticos para casa. 

Para uns, o ingresso e a frequência do ensino superior serviram de impulso para o contacto 

regular com a tecnologia móvel, particularmente o computador e a Internet: 

 “Obtive [o PC] no ano em que entrei na faculdade, em 2013. Foi mesmo isso que 

me motivou em comprar porque, desde cedo, tive um conceito de que no ensino 

superior a recepção dos conteúdos não é a 100% a partir dos professores. Temos 

livros e a internet. Este foi um dos motivos que me levou à compra do 

computador” (Dominiano, 23 anos); 

“A primeira a ter em casa fui eu, em 2013, com objectivo de facilitar nos meus 

trabalhos investigativos escolares” (Cassinda, 26 anos); 

“Comprei o meu computador para me auxiliar na vida estudantil, depois para me 

divertir, assistir um vídeo, as vezes uso para coisas da igreja, bater o programa, 

fazer relatório” (Evangelista, 23 anos); 

“Comprei sobretudo para auxiliar nos trabalhos escolares, sim comprei. O meu é 

portátil, o primeiro foi desde 2009, como disse. E este último tenho há um ano e 

meio” (Lucrécia, 31 anos); 

“O meu primeiro e actual computador obtive no ano antepassado, em 2013, 

depois de ter ingressado na Universidade. Este facto também serviu de impulso 

para comprar o computador, mas não comprei só por isso. Mas, sobretudo para 

aperfeiçoar aquilo que são as técnicas informativas e para poder, na altura já era 

professor, conservar também os meus documentos, não apenas uma conservação 

física em casa, já que é susceptível ao desaparecimento, mas também para ter uma 

conservação virtual” (Sardinha, 28 anos). 

Para outros, a aquisição de computador pessoal foi também motivada pela 

necessidade de diminuir ou eliminar despesas em estabelecimentos informáticos privados 

(cyber cafés), onde recorriam para fazer trabalhos de pesquisa académica: 

“O meu praticamente eu comprei em Julho de 2015. Fui motivado pelos trabalhos 

escolares, as pesquisas, para diminuir às idas às casas dos chineses” (Antonico, 

23 anos). 

 “Uso para fazer trabalhos investigativos da escola, yeah. Segunda coisa, eu uso 

para poder entrar na internet e a terceira coisa, para elaborar aqueles 

documentos tipo públicos. Para não me cansar mais em ir lá no cyber prefiro fazer 

já em casa, yeah. Para ver e armazenar fotografias também. E estou a ganhar 

vício que até a matéria só consigo realizar no computador” (Dumbo, 23 anos). 
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Neste processo de empoderamento tecnológico há ainda a destacar o programa 

governamental de bolsas de estudos internas, cujos subsídios têm se revelado decisivos 

para satisfazer necessidades materiais dos estudantes com menos recursos  financeiros: 

 “Antes de entrar na universidade não tinha condições de comprar computador. 

Só depois de entrar, através da bolsa de estudo, consegui satisfazer essa 

necessidade” (Luzia, 20 anos); 

 “Não tem computador em casa. Fui o primeiro a ter por razões escolares, depois 

de ingressar na universidade, em 2012, quando estava a fazer o 1º ano do curso, 

com o dinheiro conseguido na bolsa de estudo interna” (Tchitumba, 22 anos); 

 “A primeira a ter em casa sou eu. Tenho sim um portátil, desde Março deste ano. 

Devido às deslocações, estou naquele sítio preciso de usar o computador. Há 

momentos que preciso de internet, é na escola, preciso baixar algo, então tem que 

ser na escola”(Marta, 21 anos). 

Note-se que 15% dos sujeitos, todos do sexo feminino, não possuem meios 

informáticos pessoais. O seu acesso aos aparelhos é realizado pelo uso compartilhado dos 

computadores (de mesa ou portáteis) de casa, de algum membro da família ou mesmo em 

cyber cafés: 

“Na família ainda não temos possibilidades para conseguir um computador. 

Pessoal não tenho também. Quando quero fazer algo uso o meu telefone e em 

questão de tratar um documento então vamos aos chineses ou cyber café. Para nós 

estudantes isso é frequente. Frequento muito o cyber” (Catarina, 29 anos); 

 “Não tenho computador. Quando eu preciso uso da minha irmã, ela até tem dois, 

quando preciso dá-me um. Nunca tive computador pessoal. Uso mais o 

computador quando preciso de fazer leituras” (Jinga, 20 anos); 

“Não tenho computador pessoal. Tenho este que é da família e um outro que é 

portátil, também da família” (Dorivalda, 22 anos). 

 Apesar das limitações impostas pela não posse de computadores pessoais, os relatos 

dão conta que, excepto num único caso, todos os jovens deste estudo têm acesso a 

computadores portáteis ou de mesa, pessoais ou familiares. Vemos assim que, na realidade 

angolana, a frequência do ensino superior é um dos principais factores de apropriação 

juvenil das tecnologias de comunicação. Por si só, este facto pode indiciar um crescente 

grau de info-inclusão dos segmentos jovens da população angolana, particularmente os que 

frequentam o ensino superior, nomeadamente se tivermos presente que apenas um em dez 

angolanos com mais de cinco anos acede à Internet, segundo o Censo de 2014.  
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Com o computador os sujeitos realizam tarefas pessoais, escolares e laborais. 

Conforme consta da lista de actividades (Tabela 46), são operações básicas aprendidas em 

contacto directo com a tecnologia de comunicação:  

“Uso para armazenar documentos. E é mais para trabalhos investigativos de 

ficheiros pesados que não posso pôr no telefone, ponho no computador” (Josefina, 

31 anos); 

“Organização de trabalhos e também para alguns entretenimentos assim como 

editar uma fotografia, se não editar uma fotografia, vejo algumas fotografias, 

como também assistir filmes. Também tenho acedido à internet através do 

computador” (Abelardo, 24 anos); 

“Uso o computador para ouvir música, armazeno conteúdo escolar, digitar 

documentos, trabalhos, acessar à internet também, guardar alguns documentos, 

vídeos” (Natália, 25 anos); 

“Resolver as tarefas da escola, elaborar provas do serviço, assistir filmes, ler 

conteúdos da escola, comunicar com as pessoas através da Internet” (Amândio, 

26 anos); 

“Uso para ler, porque tem muitos livros, para ouvir música, para ver filmes, para 

navegar na Internet também” (Ngueve, 20 anos); 

“Pesquisas de matéria escolar, para se conectar às informações do mundo, para 

estudos, e também para eventos sociais. Digito textos e se estiver na Internet baixo 

matérias de escola, vídeos, vídeo-aulas, músicas e filmes. Armazeno documentos” 

(Américo, 23 anos). 

Trata-se de um conglomerado de usos do computador que incluem pesquisa e 

produção de informação (ler, digitar, visualizar, arquivar, transferir, efectuar download ou 

upload), comunicação com outros (partilhar), e entretenimento (jogar). Aqui, o computador 

desempenha tarefas múltiplas, desde o meio doméstico ao escolar e laboral (Silverstone, 

Hirsch & Morley, 1996:46). Observa-se também uma espécie de autoliteracia tecnológica, 

já que cada vez menos se frequentam acções formativas para aprender a manejar o 

computador, a Internet e outros móveis digitais como o tablet. A aquisição de 

competências básicas para o manejo do computador e da Internet é geralmente feita de 

forma autónoma, muitas vezes já em contacto com os próprios aparelhos. O processo 

realiza-se por exploração das funções do artefacto, por tentativa e erro, com ou sem ajuda 

de pares: 

“Sempre uso o computador. Se não estiver a ouvir música e tenho saldo, então 

estou na internet. Aprendi tudo por curiosidade” (Tadeu, 22 anos);   
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“Tinha tido um curso de informática, em 2010. Mas a prática com computador foi 

adquirida por curiosidade individual” (Lussati, 20 anos). 

“Através da curiosidade aprendi. Eu não tive o ABC do computador, mas sei fazer 

muita coisa” (Tchingue, 30 anos); 

“O meu computador tem muito uso. Uso ele especialmente para o trabalho, tanto 

para o ramo do professorado como para os softwares. Uso mais ele para 

trabalhar. Para as outras coisas uso o tablet, como aceder à internet, baixar 

coisas, entrar nas redes sociais, etc. Aprendi por curiosidade, mas muito 

aperfeiçoado durante a licenciatura” (Yanilsa, 30 anos). 

A curiosidade enfatizada revela um sentido de aprendizagem característico da 

cultura juvenil contemporânea, mais voltada à auto-aprendizagem (aprender sozinho). O 

Gráfico 32 espelha as principais vias pelas quais os sujeitos se habilitaram a manejar o 

computador e a Internet.  

 

Gráfico 32 – Sujeitos por vias de aprendizagem de manejo do PC e da Internet (%) 

 

Quase nenhum em cinco jovens referiu ter feito algum curso de informática antes 

de obter e interagir com o computador. A maioria prescindiu de uma formação básica 

específica que a habilitasse a operar com o computador. Este indicador eleva-se ainda mais 

no caso da Internet: perto de nove em dez jovens diz ter aprendido sozinho a aceder e 

navegar pela rede: 

“Acho que essas coisas de manejar o computador e usar a internet não é preciso 

formação. É só ligar o computador e mexer. Então porque sou muito curioso, acho 

que aprendi mesmo assim” (Tchitumba, 22 anos); 
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“Ninguém me ensinou a usar a internet. Acho que [aprendi] quando tive o 

primeiro telemóvel com acesso à internet. O meu pai é que me ofereceu. Então 

aquela curiosidade, tem aí um dispositivo que diz internet. Não teve ninguém que 

me ensinou, aprendi sozinha” (Ngueve, 20 anos); 

“Aprendi a usar a internet por influência de colegas. Ensinaram-me como é que se 

deve entrar na internet, como fazer alguns pedidos a volta daquilo que você 

precisa. Sim. É praticamente sozinho” (Abelardo, 24 anos). 

Contrariamente aos jovens de gerações mais velhas, cuja aprendizagem tecnológica 

se antecipava ao exercício com os objectos, estes jovens tendem a praticar primeiro e assim 

aprender a realizar as coisas. Ou seja, enquanto dantes se aprendia para praticar, agora 

tende-se a praticar para aprender. É um «aprender praticando», um exercício em que o 

«fazer» se coloca no primeiro plano relativamente ao «saber fazer» ou ambos ocorrem 

simultaneamente. 

A casa e a escola são os principais locais de uso do computador, sem um horário 

específico de utilização do aparelho: o contacto ocorre conforme a disponibilidade e pode 

ser quase permanente: 

“Uso todos os dias, não tem hora, até porque o meu curso exige estar toda a hora 

com o computador” (Anastácia, 22 anos); 

“Não tenho período predilecto. Nos dias de semana tipo utilizo toda a hora, mas 

utilizo mais ainda depois das aulas” (Maurício, 22 anos); 

“Todos os dias eu uso computador. Pode não ser para fazer trabalhos, mas para 

ver filmes e ouvir música uso sempre. Uso mais às tardes, de manhã estou na 

escola. Na escola uso um pouquinho, mas é mais em casa” (Mazunina, 22 anos); 

“Uso de manhã, tarde e a noite. Tem vezes que levo à escola e uso de manhã, uso 

também em casa de manhã e noite” (Ukwesunga, 22 anos). 

“Só para ter uma noção está aqui na pasta. Anda comigo sempre. Uso sempre” 

(Tchingue, 30 anos). 

 Se ressalta a predominância do uso do computador para questões de ordem 

académica, é igualmente empregue em tarefas laborais, religiosas, comerciais e, sobretudo, 

de entretenimento.  

 Os relatos realçam uma certa interdependência entre a frequência do ensino 

superior e a apropriação intensa de meios tecnológicos. Dão conta da emergência de uma 

cultura de apropriação das tecnologias de comunicação entre os que realizam uma 
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trajectória académica, que se incrementa com a frequência de níveis de ensino superiores. 

As afirmações “sou universitária (…), fazer a universidade sem computador seria difícil” 

ou ainda “tenho que ter [PC] senão estou «linchada» ” sugerem a pertença à uma 

comunidade cuja identidade é formatada pela premente necessidade de posse de meios 

móveis de comunicação. Para estes jovens é inconcebível ser estudante universitário sem 

esse acesso e tal percepção ultrapassa o sentido utilitário dos meios. A posse de 

computador e telemóvel com Internet, e de outros meios móveis digitais, parece conferir ao 

jovem um certo estatuto identitário que permite a sua afirmação de classe e legitima a 

relação com os pares.  

Neste sentido, a apropriação dos meios pelos jovens não é apenas uma forma de 

empoderamento tecnológico mas um elemento de transcendência social através do qual 

empreendem “a construção das suas próprias comunidades e se conectam com pessoas por 

eles escolhidas” (Castells et al., 2009:194). Esta cultura jovem universitária
53

 funda-se na 

intensa apropriação das tecnologias de comunicação, uma vez que os sujeitos percebem 

que integram um grupo restrito de pessoas com estatuto educacional e social elevado, 

como é recorrente nos países em desenvolvimento (Castells et al., 2009:70).  

É importante assinalar que o computador é dispositivo digital menos utilizado. Em 

muitos casos começa a ser frequente a sua substituição por aparelhos mais susceptíveis de 

portabilidade e mobilidade, como o tablet e, principalmente, o telemóvel.   

 A „ditadura‟ do telemóvel nas práticas mediáticas juvenis 

O telemóvel parece ser a tecnologia digital de comunicação mais usual entre os 

jovens universitários angolanos, pelo facto de, à semelhança do que se verifica em outros 

pontos do mundo, haver maior penetração do telemóvel entre as classes estudantis 

universitárias em relação ao resto da população (Castells et al., 2009:179). Outro aspecto 

que pode explicar a larga difusão dos telemóveis neste segmento da população é o facto de 

ser constituído por “jovens adultos, especialmente no grupo etário dos 20-35 anos” 

(Castells et al., 2009:178) que, em África, tendem a ter um elevado uso deste tipo de 

tecnologia. Todos o desejam e acabam por tê-lo em posse, usam-no com e por todos outros 

                                                           
53

O sentido de “cultura jovem universitária” aqui ressaltado, mais do que uma identidade etária, como 

definem Castells e outros (2009:163), enfoca-se nos valores e crenças partilhadas pelos sujeitos pelo facto de 

pertencerem num grupo social privilegiado, pelo menos na óptica dos seus integrantes. É um sentido de 

identidade de classe para um grupo de elementos que reclama para si um conjunto de benefícios materiais, 

neste caso tecnológicos, como meios simbólicos que legitimam o seu estatuto social.    
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meios de comunicação e para quase todos os fins. O telemóvel é quase totalitário nas 

práticas mediáticas destes jovens universitários e, certamente, dos jovens universitários 

angolanos e de muitos países. 

A importância do telemóvel no quotidiano dos sujeitos e o prestígio associado a 

alguns aspectos, tais como a marca e o modelo, são percebidos pelo modo como a maioria 

descreveu as características dos aparelhos que ostentavam na altura das entrevistas: 

“Tenho telemóvel desde 2008. O actual é um HTC, digital, android, 3G, câmara 

frontal e traseira” (Amarildo, 22 anos); 

 “Samsung Galaxy 6, android, 3G, câmara de frente e de trás, branco e castanho e 

digital, smartphone" (Anastácia, 22 anos); 

“É um Motorola digital, sistema android, 3G. É comparado a um iPhone e até 

chega a ser melhor no envio” (Aristófanes, 25 anos). 

Este quase sentido comercial de descrição das características de um telemóvel, por 

ambos os sexos, espelha um certo sentido de ostentação juvenil, mais voltado à valorização 

do que está na moda. Daí a ênfase dada a certas funcionalidades dos telemóveis, como o 

sistema operativo, o sistema de captação de imagem, o digital e o táctil, ou simplesmente o 

facto de ser um smartphone: 

“É um smartphone e tem que ser android. Se não for android considero-me que 

estou a sofrer. O meu telefone é Motorola. O modelo é HMXT097, tem versão de 

android 4.1, é 3G” (Tchitumba, 22 anos); 

Possuir um telemóvel digital, ou melhor, um smartphone, afigura-se como motivo 

de orgulho para uma maioria de jovens universitários. É um clamar por um tipo de 

aparelho que se ajuste aos gostos pessoais e estilo de vida. De facto, como afirmaram 

autores citados por Castells (2009:205), para este jovens “possuir o telemóvel apropriado 

não é suficiente; tem que ser personalizado (Oksman e Rautiainen, 2002; Kasesniem, 2003; 

Ling, 2004) porque, em última análise, o telemóvel é uma expressão do estilo pessoal e 

forma de vida (Oksman e Rautiainen, 2002).  

Esta é uma tendência comum a jovens de todo o mundo, incluindo africanos. Como 

referiu Lowman (2005) citado por Castells e outros (2009), “os jovens em África apreciam 

fortemente algumas funcionalidades dos telemóveis, como o entretenimento e a máquina 

fotográfica” (p. 178). Percebe-se que, independentemente das marcas, as potencialidades 

funcionais dos aparelhos determinam em grande medida a selecção dos aparelhos a 
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ostentar. Daí a razão da aclamação quase que «sagrada» de um equipamento ajustado às 

demandas dos tempos actuais: 

“É o último lançamento da Samsung, digital, smartphone, andróid, 3G, tem 

câmara fotográfica, traseira e frontal” (Kutala, 24 anos). 

“Em princípio é marca Alcatel. É digital né, tendo em conta a própria 

modernização. Então todos caímos na dinamicidade do modernismo. Então todo 

mundo quer ter digital e é digital” (Abelardo, 24 anos); 

“É um Samsung Galaxy S6 Hedge, android 5.0, 4G, 64G RAM, bateria acoplada” 

(Yanilsa, 30); 

“O sistema android veio para facilitar muito. A playstore funciona normalmente 

no telefone com sistema android. Então há muitos aplicativos (…). O telefone 

ajuda em documentos PDF, vídeos, músicas. Os nossos telefones antigos não 

tinham, então só veio para facilitar” (Carlos, 24 anos). 

 As características dos telemóveis foram descritas de modo quase automatizado. 

Como se vê, constitui uma atracção ostentar um aparelho inteligente e que permita a 

realização de uma série de operações do dia-a-dia juvenil. Aqui, concordamos de certo 

modo com as conclusões de estudos sobre África, citados por Castells e outros (2009), que 

apontaram a existência de “uma diferença mínima entre homens e mulheres em termos dos 

padrões de uso e das atitudes face à tecnologia e à percepção de pressões sociais do uso 

dos telemóveis” (p. 66-67). Independentemente do género ou do estatuto socioeconómico, 

os sujeitos reclamam para si a exigência de se apropriarem e usar meios com padrões e 

performances ajustadas aos tempos actuais. Para os jovens é importante estar na moda e 

isto implica necessariamente a posse de um telemóvel sofisticado. 

São poucos os casos de uso de telemóveis analógicos entre os informantes. Quando 

tal se verifica, trata-se de um segundo aparelho, geralmente usado para acoplar um número 

alternativo de uma outra operadora telefónica, ou de um aparelho provisório para suprir o 

vazio provocado pela perda ou avaria do aparelho digital principal: 

“O actual é Nokia lanterna. Não é digital. O outro que estragou era smatphone, 

digital e tinha câmara frontal e de trás” (Dorivalda, 22 anos); 

“Os meus telefones partem sempre. Já tive um Iphone, já tive um Samsung. Hoje 

comprei um telefone meio simples, mas já está partido também” (Tchingue, 30 

anos); 

“Já tive vários digitais, android, smartphone. O actual é análogico, tem câmera 

traseira apenas” (Natália, 25 anos). 
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Uma parte dos sujeitos teve o seu primeiro telemóvel ainda na adolescência e outra 

à entrada da fase juvenil. Uns poucos, principalmente mais novos, tiveram o contacto com 

o aparelho nos últimos anos de infância. Quase todos relatam terem passado em suas mãos 

vários aparelhos de comunicação telefónica: 

“Tenho telemóvel mais ou menos aos 12 ou 13 anos. Acho que o actual é quinto ou 

sexto telemóvel” (Domingos, 20 anos); 

“Eu tive o meu primeiro telemóvel quando estava a fazer a 5ª classe, aos 10 anos. 

Era um Alcatel. O actual é o quarto ou quinto telemóvel. É um Samsung Galaxy 

III, modelo GI-900, smartphone, android, 3G, digital” (Ivódia, 20 anos); 

“O meu telemóvel que tive quando tinha 15 anos foi um Nokia pequeno que 

chamávamos de lanterninha”(Dominiano, 23 anos); 

“O primeiro Samsung era um abri e fecha. Agora o meu telemóvel é digital, 

Samsung, o chamado Galaxy S5, 3G, android com o ecrã táctil, com câmera 

traseira e frontal” (Josefina, 31); 

“Era um Huahuei, acho que foi em 2007. Já passei por vários telemóveis. 

Actualmente estou com um telemóvel ZTE. Não é digital, é analógico, com 

teclados, só tem câmara traseira. Não é android nem smart. É um telefone que eu 

já usava há muito tempo, retomei porque perdi o que eu tinha” (Dumbo, 23 anos). 

 Da adolescência à juventude os sujeitos foram testemunhando várias e rápidas 

inovações no sector de telefonia móvel e a elas se foram adaptando. A difusão do digital 

tem capitalizado um crescente interesse e relegado para posições subalternas os aparelhos 

analógicos. Possuir pelo menos dois aparelhos ou um aparelho capaz de acoplar dois (ou 

mais) números de diferentes companhias telefónicas é uma tendência nas actuais práticas 

mediáticas dos jovens universitários angolanos.  

“Tenho dois telemóveis. São todos digitais, um Movicel e outro Unitel” (Carlos, 

24 anos); 

 “É um Samsung e um LG. São estes.  Aliás, são dois, um analógico e o outro é 

digital, android e 3G também” (Veríssimo, 28 anos). 

“O meu é um Samsung Galaxy III, digital, android. E tenho também um Nókia 

analógico de lanterna da Movicel” (Isabel, 34 anos); 

“O da Unitel é android 2.0, da movicel é android 3.0, todos digitais, com 

câmaras” (Evangelista, 23 anos). 

Independentemente da marca e das funcionalidades dos aparelhos, presume-se que 

tal necessidade esteja ligada a razões económicas e tácticas de comunicação.  
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Do ponto de vista económico, a adesão a mais de uma operadora de telefonia móvel 

é uma forma de contenção de gastos, uma vez que se beneficia de vários pacotes de 

promoções. O bónus praticado em campanhas para o serviço de voz e de dados 

(especialmente de Internet) por uma ou outra rede móvel de telecomunicação tem sido um 

dos principais motivos para a referida postura. Além disso, os sujeitos percebem que 

também gastam menos pela possibilidade de se ajustarem à rede telefónica a que pertence 

um determinado contacto.  

 A posição dos sujeitos é também uma espécie de táctica de comunicação. É 

recorrente ouvir-se entre os jovens afirmações como: “epá liga-me no 9-2 porque o 9-1 

está desligado”, “vamos falar no 9-1 para poupar saldo”, “meu, o sinal da rede A está 

mal, vamos tentar na rede B”. Nestes casos, a posse de dois contactos telefónicos (em geral 

de diferentes companhias) em um aparelho DUAL SIM ou em dois aparelhos permite 

maior flexibilidade de contacto, alternando o acesso quando se quer falar com uma ou 

outra pessoa. Ao mesmo tempo, talvez a razão mais importante, assegura-se a continuidade 

da comunicação em caso de constrangimentos no sinal de uma ou outra rede de telefonia 

móvel, como ocorre várias vezes no país.   

 Praticamente todos os jovens universitários deste estudo manifestam um uso regular 

ou frequente do telemóvel. O «totalitarismo» do telemóvel no quotidiano dos jovens 

universitários manifesta-se também através da multiplicidade de tarefas realizadas com o 

mesmo. Na prática, quase substituem os aparelhos tradicionalmente vocacionados para a 

comunicação textual e audiovisual.
54

 Assim, o telemóvel é apresentado como objecto 

imprescindível, com o qual se pode fazer praticamente tudo: 

“Uso para muita coisa. Para comunicar, para mensagens. Baixo muitos livros e 

alguns artigos a partir do telefone. Uso muito a internet no meu telefone, tirar 

fotografias, jogar, algumas colagens, filmar, gravar a aula por exemplo. Na 

internet entro no Google para baixar livros e tudo mais, entro nas redes sociais 

facebook, watsap, viber” (Fátima, 20 anos); 

                                                           

54
 A este respeito Anabela de Sousa Lopes comenta: "Hoje o telemóvel é já um aparelho multimédia e a sua 

designação não abrange todas as linguagens e modos de comunicação que permite. A sua maior velocidade 

de transmissão de dados é um dos factores que possibilita a eficaz gestão de imagens, música e informação 

televisiva. Será fácil entender, portanto, quão encantatória é esta extensão dos sentidos humanos que constrói 

novas relações sociais” (Lopes, 2011:97). 
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“Armazeno no telemóvel livros, textos, fotografias, documentos pessoais, baixo 

músicas e livros. Uso também para ouvir noticiário e música” (Cambovo, 24 

anos);  

“Fazer e receber chamada, enviar e receber mensagem, aceder à internet e entrar 

nas redes sociais também, tem jogos. Jogos de questões políticas, sopa de 

palavras. Costumo a tirar fotografias e filmar, baixo conteúdos” (Luzia, 20 anos); 

“Uso o telefone para comunicar por viva voz, por email, armazenar documentos 

pessoais e escolares, tirar fotos e filmar em eventos ou factos” (Amândio, 26 

anos). 

É vasta a lista de actividades com o telemóvel, conforme está sintetizado na Tabela 

46, atrás apresentada. Além de chamadas por voz e por mensagem, o aparelho é utilizado 

largamente para aceder às diversas plataformas virtuais onde se realizam múltiplas 

operações de comunicação textual e audiovisual, dando vazão ao facto de o telemóvel ser 

“o objecto que reúne mais funções de outros meios” (Lopes, 2010:95). A presença quase 

ilimitada deste aparelho na vida dos jovens é associada ao facto de convergirem nele usos 

que, dantes, eram obtidos a partir de outros meios como os livros, jornais e revistas, rádio, 

televisão, leitores de som e de vídeo, câmara fotográfica e de vídeo, calculadora, 

computador, agenda ou bloco de nota, entre outros: 

“Fazer e receber chamadas e mensagens. Uso também para o Facebook, ouvir 

música. Quando tenho trabalho também conecto ao computador, faço muitas 

coisas. Acesso à internet, tiro fotografias, gravo vídeos, também recebo vídeos e 

investigar” (Jamba, 21 anos);   

“Há sempre uma notícia para despertar e dá logo para partilhar com certas 

pessoas. E depois também Facebook, são redes sociais muito comuns hoje e ver o 

que é que tem de bom, que dá para partilhar, o que é que dá para publicar (...). 

Também oiço música. Eu vejo vídeos um ou outro mas não gosto muito, rouba 

muito tempo. De vez em quando tirar um retrato a um ambiente, ah isto sim! Já 

filmei uma vez também” (Veríssimo, 28 anos). 

“Comunicação, ouvir música, umas vezes ouvir a rádio, comunicar por via 

Facebook, Whatsap, Messenger, algumas vezes pesquisas na internet, baixo 

conteúdos escolares e músicas” (Lussati, 20 anos); 

“Uso aqui um sistema operativo que se chama «polihorse» que serve para 

armazenamento de documentos, conteúdo escolar. Então eu faço de tudo um 

pouco. Uso ele para a comunicação, uso para divertimento no caso de jogos. Por 

exemplo, tenho um jogo de futebol instalado que eu faço uso mesmo constante” 

(Tomás, 20 anos). 
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A grosso modo, trata-se da atração dos jovens por componentes do entretenimento 

móvel que, como referiram Castells e outros (2009), “incluem jogos em telemóveis; 

consumo de conteúdos de meios de comunicação (ícones, toques, música, imagens, movie 

clips, serviços para adultos, jogos de apostas, entre outros); chat; espaços de conversação; 

serviços de informação (eventos, meteorologia, notícias); serviços de localização 

geográfica” (p. 141) entre outras. Segundo estes autores, a população jovem afigura-se 

como a mais propensa para o entretenimento móvel.  

Há outro aspecto a destacar em torno dos usos do telemóvel pelos jovens 

universitários aqui analisados: a recorrente utilização do aparelho para fins académicos. 

Contrariamente aos resultados de alguns estudos europeus em que “o smartphone para o 

apoio ao trabalho escolar é descartado por quase metade dos jovens” (Ponte, 2017:41), 

aqui é aceite e utilizado intensamente por todos os sujeitos. Se pode ser entendido como 

algo expectável devido a natureza do grupo em estudo, isto confere ao aparelho um valor 

didáctico acrescentado já que, em muitos casos, medeia a aquisição de conteúdos 

académicos a partir da Internet, podendo ou não ser lidos de imediato, e a sua transferência 

para o computador, onde são posteriormente consultados. 

A interacção dos jovens com o telemóvel é permanente. Muitas vezes transparece 

uma forte relação afectiva entre sujeito e objecto, tratado com cumplicidade, como uma 

espécie de ente vivo sem o qual o quotidiano perde sentido: 

 “Não me imaginaria sem telefone porque sem ele sinto que algo me esta a faltar” 

(Cláudia, 21 anos); 

“Estou sempre a usar, tanto em casa, na rua ou na escola. É o meu companheiro a 

todo tempo” (Bartolomeu, 23 anos); 

 “Já vivi uma manhã sem o telemóvel. Senti-me muito mal. Sentes que está a faltar 

algo. É muita falta que ficas isolada e desnorteada também” (Jinga, 20 anos); 

“Eu não desligo o telefone. E no momento de dormir não deixo distante, meto 

mesmo assim ao lado das minhas cabeceiras. Em qualquer hora que me ligarem 

eu atendo o telefone, quer seja duas horas da noite, três horas, quatro ou uma 

hora. Já se deram casos em que dormi e acordei para fazer chamada ou receber. 

(…) Por isso o meu telefone está 24 sobre 24 ligado e não distante”(Tadeu, 22 

anos). 

É praticamente nulo o uso do telefone fixo entre estes jovens universitários. O 

telemóvel é quase uma presença de 24 horas na vida dos sujeitos e acompanha-os em 
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quaisquer locais onde possam estar. A ligação ao aparelho acarreta laços psicológicos e 

afectivos profundos, revela-se uma espécie de paixão: 

“Entrei para o mundo do telemóvel. Até hoje me parece como se fosse alguém que 

é casado e no entanto (risos) sem aquela mulher não fica bem. (…) Sem telemóvel 

me sinto parece que há uma coisa que está faltar em mim” (Abelardo, 24 anos); 

“O meu vício é o meu telefone, se posso dizer. Sem o meu telefone me sinto nua, 

desculpa o termo, sinto-me desligada do mundo. Estou sempre ao telefone, 

sempre. Faço tudo com telefone, ou seja quase tudo, a minha agenda, os 

contactos, tudo, tenho tudo no telefone” (Kutala, 24 anos); 

“Não consigo estar sem telemóvel. Quando estou num sítio a primeira coisa a 

fazer é apalpar se o telemóvel está no bolso” (Tchitumba, 22 anos); 

“É mais fácil falar dos momentos que eu não uso do que dos momentos que uso [o 

telemóvel]. Não uso, acho que, nos momentos de prova na faculdade e quando 

estou a dormir. Porque mesmo na aula, você vê na hora, se está na hora de 

intervalo, você ainda faz contas as vezes” (Ngueve, 20 anos); 

“Uma vez esqueci o meu telefone num táxi. Eu senti-me como se estivesse fora 

desse mundo, fora deste contexto. Tipo tens pessoas em casa, mas sentes que falta 

alguma coisa em termos de comunicação. Na época em que nos encontramos é 

muito difícil alguém ficar sem telefone, sem comunicação” (Maurício, 22 anos). 

O valor simbólico do telemóvel traduz-se também pela forma como está integrado 

no modo de ser e de estar da juventude, tanto no espaço privado como no público. 

Converteu-se numa espécie de “símbolo de identidade jovem”, como dizia Ling (2004) 

citado por Castells e outros. Para estes autores, “um telemóvel pode, então, ser comparado 

e tratado como uma peça de vestuário, vinculada às colecções da temporada porque é um 

produto com período de vida limitado que está sempre apenso ao corpo” (Castells et. al., 

2009:205).  

O acesso à Internet acrescenta valor ao aparelho fazendo com que este esteja 

sempre à mão e seja reiteradamente manuseado ao longo do dia em vários locais. Isto pode 

ser igualmente percebido pela forma como se respondeu à pergunta sobre os meios 

alternativos ao telefone celular para o contacto com os membros da família fisicamente 

ausentes dos locais em que se encontram os sujeitos:  

 “Só o telemóvel uso para contactar. Só mesmo o telemóvel. Mesmo emails, 

mensagens envio a partir do telefone” (Dominiano, 23 anos); 
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“Além do telefone, talvez contacto pessoalmente mesmo. Fora disso nada mais” 

(Lucrécia, 31 anos); 

Além do telemóvel uso o computador conectado à internet. Não escrevo carta. O 

correio [tradicional] está a perder o peso. A geração M tirou força ao correio. A 

minha família, na sua maioria, já tem telemóvel. Então já estão ligados às redes 

sociais. É muito mais fácil eu entrar em contacto com eles através das redes 

sociais. Mesmo os meus pais praticamente já não usam cartas, só em ocasiões de 

casamento ou pedidos” (Maurício, 22 anos); 

“Usei pouquíssimas vezes carta, mas foi há muito tempo. Nas redes sociais tenho 

estado em contacto com algumas famílias. Estou sempre online com os tios, com 

as primas, converso sempre com a família que está distante” (Mazuniza, 22 anos); 

“Uso emails, os grupos do whatsap: Temos um grupo de família” (Yanilsa, 30 

anos); 

“No caso do Skype uso para contactar, uso o Viber, o Whatsap para contactar a 

família. A carta não uso porque eu sinto que, atendendo as tecnologias, com o 

telefone fica muito mais fácil do que eu contactar a família com uma carta. A carta 

se escrevo e envio para lá, não sei quando vai chegar. Mas já com o telemóvel 

consigo contactar a família na hora, no minuto e no segundo” (Tomás, 20 anos). 

Os testemunhos ressaltam quatro posicionamentos em relação às opções de 

comunicação para o contacto familiar. O primeiro está ligado ao grupo de jovens que 

descartam a existência de alternativas ao telemóvel que permitam um contacto rápido e 

eficaz com outros membros da família fisicamente ausentes. O segundo, aos que sugerem 

diversas plataformas de comunicação na Internet como alternativas para o mesmo efeito. 

Os dois seguintes, expressos em número reduzido, são os que defendem alternativas de 

contacto familiar presencial e por cartas.  

 

Gráfico 33 – Sujeitos por meios alternativos ao telemóvel para o contacto familiar (%) 
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O Gráfico 33 sintetiza as percepções dos sujeitos sobre estes recursos opcionais de 

interacções familiares. Menos de um quarto dos sujeitos apontou o contacto face a face e a 

redacção de missivas como opções alternativas para o contacto com a família. A maioria 

referiu que não usa nenhum outro aparelho de mediação para contactar com parentes 

noutras zonas ou localidades. Para estes, nada melhor que o telemóvel para conferir 

vantagens comunicativas inter-familiares em diferentes pontos da província, do país ou do 

mundo. Aqui o telemóvel representa a única alternativa ao próprio telemóvel nas suas 

interacções familiares.     

Para cerca de terço destes jovens, a Internet é o meio alternativo de eleição nas 

relações inter-familiares, quando não se pode usar o telemóvel nas suas funções normais. 

Esta ferramenta tem sido um importante recurso para conversas com membros da família 

fisicamente ausentes. Neste caso, aparelhos como o computador ou  tablet ou o próprio 

telemóvel conectado à Internet podem viabilizar a referida a comunicação familiar através 

das redes sociais, serviços de emails e demais plataformas virtuais.  

Tudo isto ilustra a crescente importância das tecnologias móveis digitais, com 

particular realce ao telemóvel, nos processos de interacção social juvenis (Lim, 2013, 

apud, Ponte, 2017:38) e a tendência de enfraquecimento de práticas de mediação social 

como contactos presenciais ou a escrita de cartas: 

“Escrever é só mensagem [telefónica]. Carta já está ultrapassada. Mas vai chegar 

aquela fase em que muita gente sabe ler mas não sabe escrever. Mesmo as 

crianças já não estão preocupadas em saber escrever. Se reparar, mesmo em 

publicações as pessoas escrevem mal. Isto porque perdemos a cultura de 

escrever” (Carlos, 24 anos); 

“Por exemplo, quando precisamos de visitar alguém, primeiro ligamos para ver se 

está, para não fazer uma visita desnecessária. Assim não corrermos o risco de não 

encontrarmos a pessoa” (Amarildo, 22 anos). 

Em suma, tudo o que foi dito traduz a elevada influência das novas tecnologias de 

informação e comunicação no quotidiano dos sujeitos, quer na interacção com a família 

quer com o mudo. Isto leva-nos a concordar com Sliverstone, Hirsch e Morley (1996) para 

quem “as tecnologias de informação e comunicação têm um significado funcional como 

meios, já que proporcionam – de modo activo, interactivo ou passivo – laços entre 

familias, entre os seus membros e com o mundo que fica além da porta de casa” (apud 

Silverstone et al., 1996:40).  
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O telemóvel converteu-se num objecto de estimação e também num instrumento de 

poder. Em sua posse fica-se convencido de que se pode fazer tudo e estar em todo lado. 

Um predomínio tecnológico que extravasa o domínio privado, uma vez que o aparelho é 

utilizado em qualquer lugar e hora do dia, sobretudo quando conectado à Internet. É desta 

ferramenta que falaremos a seguir.  

 Conexão à Internet e hiper-valorização dos meios móveis de comunicação  

  Tinham razão Castells e outros (2007) quando diziam que “a actividade social, em 

toda a sua diversidade, apropriou-se da Internet, embora esta apropriação tenha efeitos 

específicos sobre a actividade social” (p.147). A conexão à «rede global/local» é uma 

necessidade nos dias que correm, sobretudo em contextos que denotam progresso nas suas 

dinâmicas sociais.  

No caso específico deste estudo, é importante salientar que o computador, o tablet e 

o telemóvel afiguram-se como os principais meios de acesso à Internet. O Gráfico 34 

espelha a distribuição dos sujeitos por meios habitualmente utilizados para se conectarem à 

rede.  

 

Gráfico 34 – Sujeitos por meios de acesso e uso da Internet (%) 
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“Eu acedo à internet através do meu computador, telefone ou tablet. De princípio 

uso em casa, escola e aonde eu estiver” (Maurício, 22 anos); 

“Uso a internet no tablet, computador e no telemóvel” (Anastácia, 22 anos); 

“O tablet posso levá-lo onde tem acesso à uma rede, na escola principalmente. 

Baixo as coisas a partir do tablet e tudo o que eu fiz transporto aqui para o 

computador. Tem sido essa rotina” (Domingos, 20 anos); 

 “O aparelho que uso normalmente é mesmo o telefone-tablet, sim, é que fica 

sempre comigo” (Tomás, 20 anos); 

“Uso geralmente o computador para aceder à Internet, porque o telemóvel está 

estragado” (Marta, 21 anos); 

Para os jovens universitários, a Internet afigura-se como tecnologia que valoriza 

outras tecnologias móveis de comunicação. É percepcionada como o «meio dos meios», na 

medida em que maximiza as funcionalidades de outros aparelhos tecnológicos. A Internet 

dá sentido e reconfigura o valor das tecnologias. Sem ela se considera haver um certo 

esvaziamento da utilidade dos aparelhos que se encontrem offline, levando a que estes 

sejam relegados a usos esporádicos (pontuais) ou reduzidos às suas operações tradicionais: 

“Estou todos os dias na Internet. Sem Internet eu acho que o telefone não tem muita utilidade” 

(Kutala, 24 anos). 

Conectados à Internet, tanto o computador como o telemóvel, o tablet ou outro 

aparelho electrónico de comunicação podem fazer mais e em tempo mais alargado do que 

se estivessem desconectados da rede. Daí que, para os sujeitos, a Internet surja muitas 

vezes como ferramenta transversal ao computador, telemóvel e outras tecnologias digitais, 

conferindo-lhes um valor acrescentado. 

No entanto, não são apenas os aparelhos móveis que beneficiam com a Internet, 

esta também beneficia com aqueles. Trata-se de um benefício tecnológico recíproco 

baseado na “interacção no dia-a-dia entre diferentes artefactos electrónicos e seus 

utilizadores” (Lopes, 2010:90). Primeiro, pelo facto de o acesso, uso e maximização da 

Internet ser possível apenas com a utilização de aparelhos dotados de funcionalidades que 

permitem tal conexão; segundo, pelo facto desta conexão à rede permitir aos aparelhos 

realizar múltiplas operações, impossíveis de concretizar se desconectados da rede.  

Na percepção dos sujeitos, graças a estas tecnologias avançadas é possível aceder à 

Internet e consumir os recursos nela contidos e, inversamente, graças à Internet esses 
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aparelhos-receptores se revelam mais úteis e versáteis. Eis a razão pela qual, 

independentemente das funções específicas de cada meio, as tecnologias móveis, 

principalmente o telemóvel, estão quase sempre à mão dos usuários para a execução de 

múltiplas tarefas.  

De igual modo, vemos o leque de actividades online a superarem, em termos 

quantitativos e qualitativos, a gama de tarefas offline, quer com o computador quer com o 

telemóvel. Esta realidade actual é descrita por Cristina Ponte (2017) nos seguintes termos: 

O crescente número de interconexões da comunicação mediada pelo computador é 

consumado em atos digitais: os botões para marcar gostos, partilhar, ativar notificações, 

indicar que se está (ou não) on-line, disponibilizar a localização geográfica, etc. O software 

reage constantemente às ações do utilizador da rede, incitando-o a estar ativo, a comunicar-

se („em que estás a pensar?‟) e a ficar em interação com outros, olhando-os e desejando ser 

também (bem) olhado. (Ponte, 2017:38) 

Nesta perspectiva, os sujeitos do presente estudo também referem que quase tudo 

pode ser feito com e na Internet, independentemente do meio utilizado para aceder à 

mesma: 

“Na Internet faço de tudo um pouco: vejo as notícias, uso o Facebook, vejo 

algumas informações e tento interagir com amigos. Baixo conteúdos escolares, 

baixo músicas, vídeos, faço actualização do próprio aparelho, basicamente isso 

que eu faço” (Tomás, 20 anos); 

Faço muita coisa na Internet. Acesso às redes sociais, caso precise, ou vou 

directamente ao Google fazer investigações que quero fazer, para tirar dúvidas de 

alimentação, saúde, outros temas mais científicos. Baixo vídeos, baixo músicas 

também” (Fátima, 20 anos); 

 “Baixar matéria, baixar músicas novas, filmes que é um dos vícios que mais 

tenho, yeah. E a outra coisa acho que é trocar emails com o meu irmão que está 

no Huambo, ele gosta de me enviar também vídeos pelo email… uso também para 

aceder às redes sociais Watsap, You Tube e Facebook” (Dumbo, 23 anos); 

“Na net eu faço tudo, tudo mesmo tudo. Entro nas minhas contas, vou para os 

emails, como eu já tinha dito, converso, vejo o que está acontecer aqui e noutros 

países, para estar informada das coisas. A Internet me dá tudo” (Ivódia, 20 anos). 

Como vimos, sete em dez jovens usam bastante ou frequentemente a Internet. 

Invariavelmente a informação e o entretenimento capitalizam o conjunto de tarefas online 

levadas a cabo. À semelhança dos usos do computador e do telemóvel, importa salientar o 

intenso consumo da Internet para questões de pesquisa académica. Para estes jovens 
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universitários, a Internet tem servido de importante fonte de mediação de conhecimentos e 

de informação, conforme as áreas de formação, interesses pessoais e profissionais: 

“A Internet é um meio de comunicação assim muito novo. Na vida social, mesmo 

como estudante, é muito bom estar conectado à internet. Sempre que necessito ter 

uma informação, a nível nacional ou internacional, quando quero me certificar de 

algo, História da Antiguidade ou histórias que marcaram algumas cidades, vou 

mais buscar na Internet. (…) Para mim a internet também é importante não só 

para pesquisar os documentos, mas também para se comunicar com as pessoas 

que não estão perto de mim, estão assim muito distantes” (Ukwesunga, 22 anos); 

“Leio informações. Tem o Club K, né? ou entreter com os outros. Algumas vezes 

faço downloads na Internet, downloads de música, às vezes tem um livro 

interessante, consigo baixar, ou um programa também bom. Portanto, o uso da 

internet é comunicação, investigação. Primeiro investigação e depois 

comunicação. Também tem as redes sociais” (Veríssimo, 28 anos); 

“Quando estou na Internet procuro informações actuais, como está o mercado 

internacional para hoje e a previsão para o dia seguinte. Busco notícias ao nível 

de mundo. Baixo notícias ligadas, por exemplo, ao sector petrolífero, que é a área 

onde eu trabalho. Baixo as vezes música e, uma ou outra vez, outros vídeos. Uso 

também as redes sociais Whatsap, Viber, LinkedIn, que é uma rede social 

profissional, o Facebook” (Cambovo, 24 anos).  

Aqui se vislumbra uma vertente utilitária do consumo da Internet, que apela a olhar 

para as formas de acesso a esta ferramenta, percepcionada como um importante recurso 

para a vida académica dos sujeitos. Em Angola, o acesso à Internet é ainda deficitário, 

estando muito abaixo de outros países africanos.
55

 Neste contexto de exiguidade, mas 

também de rápido crescimento da oferta desta ferramenta, os nossos jovens se afirmam 

como internautas frequentes. Habitualmente acedem à Internet através de dispositivos fixos 

ou móveis de dados (wi-fi fixo, router/modem, placa (pen) e dados móveis no telemóvel). 

Fazem-no em casa, escola, local de trabalho, rua e outros locais, privados ou públicos: 

“Temos em casa banda larga da Net One. A Net One temos há dois anos que estamos na 

nova casa. Na anterior tínhamos da Angola Telecom” (Yanilsa, 30 anos);  

 “A família como tal não tem acesso à internet. Não tem internet em casa. Eu por exemplo 

aproveito a Movinet, é um modem da Movicel. O meu irmão também usa um 

modem”(Sardinha, 28 anos); 

                                                           
55 Em 2016, a Internet cobria apenas uma em dez pessoas com cinco ou mais anos de idade (INE, 2016:30), abaixo da 

média da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), de 12 por cento, e muito abaixo da Nigéria, na 

altura o pais africano mais bem posicionado, com uma taxa de penetração na ordem dos 46,1 por cento. Dados de Março 

de 2017 elevam a taxa de penetração da internet em Angola para 22.3 por cento. Nesta altura o Kenya era o país africano 

mais bem posicionado, com uma taxa de penetração de 77.8 por cento e, com 62.7 por cento, a República de Maurícias é 

o país mais bem representado da SADC. (Cfr. http://www.internetworldstats.com/stats1.htm#africa). 
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“Em casa nós utilizamos um router, a partir daí fizemos o carregamento e podemos 

acessar. É uma espécie de modem da Unitel, carrega-se e distribui em casa” (Luzia, 20 

anos); 

“Uso em casa se tiver dados no telemóvel, na escola, geralmente através do meu 

computador na rede escolar, na rua, as vezes, em locais que tenham banda larga e eu 

saiba a passe-word” (Natália, 25 anos); 

“Abri uma conta ali na Angola Telecom, pagamento mensal. Então é a internet que nós 

usamos desde o princípio deste ano. É banda larga” (Carlos, 24 anos); 

“Em casa tem wi-fi da TV Cabo, em toda casa. Mas em alguns locais o sinal é mais activo 

que outros. Temos desde o ano passado” (Lussati, 20 anos). 

 

O Gráfico 35 sintetiza os principais locais de acesso à Internet. 

 

 

Gráfico 35 – Sujeitos por principais locais de acesso à Internet (%) 

 

A casa e a escola capitalizam o acesso e uso da Internet destes jovens universitários 

de Benguela. Todos usam a Internet a partir de suas casas ou escolas em que estudam. 

Outros locais como a rua, alguns estabelecimentos públicos e privados, transportes de 

passageiros e particulares, casas de vizinhos ou amigos são também utilizados por quase 

todos para o acesso e uso da Internet. O local de trabalho é o menos referenciado quanto ao 

acesso e uso da referida rede pelos sujeitos. 

Convém salientar que os estabelecimentos de ensino são os locais onde os 

estudantes universitários mais recorrem para navegar na Internet. Ao disporem de uma 

rede de Internet sem fios (wi-fi) as 10 faculdades e institutos superiores, públicos e 

privados, existentes na província, se converteram em importantes centros de pesquisa 

100 100

14

98

Casa Escola Serviço Outros

%
 s

u
je

it
o

s

Principais locais de acesso à Internet 



 
 

295 
 

informativa diversificada e de interacções online. Diariamente, centenas de estudantes ou 

visitantes, com laptops, tablets ou telemóveis usam gratuitamente as redes instaladas nos 

estabelecimentos escolares para suprir os seus interesses académicos, profissionais ou 

pessoais. Em grande medida, estas redes são alternativas para os altos custos dos dados 

móveis, nem sempre à altura das possibilidades financeiras dos sujeitos: 

“Na escola temos um sistema de wi-fi que dá acesso à net sem grandes 

dificuldades. Aliás, quando não temos possibilidades ou saldo de dados, 

socorremo-nos mesmo com a internet da escola para as nossas pesquisas” 

(Amarildo, 22 anos); 

“Em casa temos acedido apenas pelo modem. Nesse caso só quando temos 

dinheiro para carregar. Quando não se tem também podemos ir ao cyberpara 

investigar. Mas se tem sempre internet nos telemóveis e tablet” (Anastácia, 22 

anos); 

“Para mim o pilar no contexto de uso da internet é o ISCED. É o ISCED. Eu tenho 

tanta facilidade de usar a internet só aqui no ISCED, quer seja no computador ou 

no telemóvel” (Abelardo, 24 anos); 

“Acedo aqui no Piaget, tem banda larda, na minha casa quando tem saldo no 

modem e pelo telemóvel através de saldo de dados” (Jamba, 21 anos). 

Os depoimentos reafirmam a importância das instituições escolares na promoção da 

inclusão tecnológica e digital dos jovens. Ao mesmo tempo, clamam pelo alargamento do 

acesso às tecnologias de informação e comunicação às famílias e à sociedade em geral, em 

virtude da fraca cobertura e dos altos custos dos serviços de telecomunicações no país 

(MTTI, 2010; Júnior, 2013)
56

: 

“Os custos são muito elevados. Mesmo eu, por exemplo, comprar um saldo de Kzs 

900.00 é quase nada. Talvez por falta de meios financeiros é que a família ainda 

não tem acesso a internet” (Antonico, 22 anos); 

“A família como tal não tem internet não. É muito difícil responder. Se calhar é 

pelos custos que isso tem. Por isso, o pai acha que é bastante dispendioso instalar 

o sinal de internet em casa, quando se calhar o valor podia ser implementado para 

outra coisa. Eu tenho acesso à internet a partir da escola, com a banda larga. Eles 

nos dão a senha. Ou mesmo quando faço o carregamento no meu telemóvel, às 

vezes a Unitel vai cedendo alguns megabytes aos clientes, ou mesmo, com o saldo 

de dados para me informar” (Bartolomeu, 23 anos).   

                                                           
56Cfr.: https://iilp.wordpress.com/2013/09/17/um-milhao-de-angolanos-usam-internet/ (02/03/2016); 

http://expansao.co.ao/artigo/60443/lancamento-do-angosat-1-vai-permitir-baixar-a-factura-das-

telecomunicacoes?seccao=5  (20/08/2016); https://www.menosfios.com/ft2017-quais-os-motivos-dos-custos-elevados-

das-telecomunicacoes-no-nosso-pais/ (06/05/2017);  
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À semelhança do quadro geral do país (INE, 2016), entre estes jovens é ínfimo o 

número de domicílios com redes fixas de Internet e de telefonia. Em casa, o acesso à 

Internet é habitualmente realizado através de dados móveis nos telemóveis ou em 

dispositivos como routers, modems e/ou placa de dados.  

Na escola, em casa, no trabalho ou na rua, pouco variam os tipos de tarefas 

desenvolvidas na Internet. Para a maioria dos internautas universitários, as actividades 

levadas a cabo online são indiferentes dos locais em que tal acesso ocorre:     

“O que eu vejo no serviço posso ver em casa, até as vezes começo no serviço e 

termino em casa e vice-versa, ou na rua se poder” (Isabel, 34 anos); 

“Na escola e na mediateca uso mais para pesquisar matérias, mas também entro 

nas redes sociais com o telemóvel, principalmente nas borlas e intervalos. Em 

casa e na rua, se houver saldo de dados, é mais nas redes sociais” (Dominiano, 23 

anos); 

“Quando estou na escola não faço quase nada [na Internet], mas em casa uso 

Facebook, Whatsap, Viber, Instagram, Twitter, yeah, baixo matéria também, 

muitas informações, livros, vejo vídeos, vídeos actuais, antigos” (Jinga, 20 anos); 

“Na rua é mais interacção no Facebook com amigos, mas também faço isso em 

casa e muitas vezes na escola, na igreja ou trabalho. Pode fazer-se as mesmas 

atividades em qualquer local. Talvez muda a intensidade” (Evangelista, 23 anos); 

“Uso a internet em casa, na rua e no serviço. No serviço é mais em caso de 

dúvidas de uma informação, de uma escrita também, em caso de uma consulta, na 

escola em caso de matérias. E em casa é de tudo um pouco, para estar nas redes 

sociais, para baixar alguns ficheiros académicos, tudo um pouco em casa. Na rua 

é mais para as redes sociais” (Josefina, 31 anos). 

Nos poucos casos em que se verifica algum ajustamento das tarefas online ao local 

de acesso à Internet, as razões apontadas estão ligadas ao tipo ou capacidade da rede que se 

está a usar. Para os internautas universitários, as redes de Internet com maior capacidade, 

como as escolares ou de instituições como a Mediateca de Benguela, podem acolher todo o 

tipo de actividades online, incluindo interacções nas redes sociais, enquanto os dados 

móveis pessoais ou caseiros acolhem apenas tarefas consideradas leves, principalmente o 

uso das redes sociais: 

“O que faço não depende do local, mas da necessidade. Mas na maioria das vezes 

cá na escola é para pesquisa científica, na rua é para entrar numa rede social, em 

casa para quase tudo” (Lussati, 20 anos); 
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 “Com o modem tenho acesso à Internet em casa, no quarto ou na sala. Aqui na 

escola através de banda larga, epa, faço usos diversos. Fico a ver noticias, vídeos, 

músicas, comédias, enfim,  e uso as redes sociais para se comunicar com família e 

amigos, o Facebook” (Bimbi, 28 anos); 

“É indiferente porque se pode fazer qualquer actividade em qualquer local. Eu 

diria que as actividades acontecem na pura espontaneidade” (Tchingue, 30 anos). 

Na Internet os sujeitos pesquisam sites e conteúdos essencialmente escritos em 

língua portuguesa, sendo irrelevante o uso do inglês e do espanhol. Os informantes acedem 

sobretudo aos motores de busca Google e Yahoo, às redes sociais como o Facebook (a 

mais referenciada), Messenger, Whatsapp, Youtube, Viber, Skype, Badoo, Twitter, 

Instagram e LinkedIn, sites ou páginas, emails e outras plataformas virtuais. A partir da 

Playstore ou do iTunes acedem a aplicações ou software, realizam downloads, instalações 

ou actualizações através de aparelhos com os quais se conectam à rede. As interacções nas 

redes sociais virtuais, principalmente no Facebook, integram o modo de estar destes jovens 

no dia-a-dia. A partir de dispositivos digitais diversos, principalmente o telemóvel, 

partilham eventos da vida e se divertem, reforçam relações, ou simplesmente, se tornam 

participes de uma emergente “cultura de pares na internet” (Ponte, 2017:39). Segundo 

Ponte (2017), “essa cultura da comunicação móvel associada às redes sociais digitais 

estimula que os jovens se envolvam no espectáculo da narração do seu dia-a-dia como 

modo de viver em grupo e de compartilhar com os outros” (p. 40). 

Relativamente à presença das instituições e entidades universitárias locais na 

Internet, houve apenas uma leve menção à “utilização do Wiki da Lusíada” (Maurício, 22 

anos), uma recente página online do Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela. 

Na generalidade, verificou-se a falta de referências a sites institucionais universitários. Isto 

pode indiciar um vazio significante dos fazedores da academia e da ciência nacionais ou 

locais, em termos de visibilidade mediada pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, como é o caso da Internet, quando hoje estar ausente desta ferramenta e dos 

media em geral é praticamente não existir (Deuze, 2014; Castells, 2007; Cardoso, 2013).     

Em suma, a Internet afigura-se como uma das ferramentas tecnológicas 

“estreitamente relacionadas com o trabalho, a família e a vida quotidiana dos utilizadores” 

(Castells, 2007:147). Para os jovens universitários de Benguela, a apropriação desta 

tecnologia tem-se traduzido em intensa interacção com o meio, na qual exploram as mais 

diversas potencialidades virtuais. Neste caso, a Internet tem sido “uma extensão da vida tal 
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como é, em todas as suas dimensões e modalidades” (Idem, ibidem.). Mais do que a 

vertente de entretenimento, para esta população a Internet é um importante recurso 

tecnológico para o reforço dos conhecimentos adquiridos no âmbito do processo educativo 

e de pesquisa de informações úteis com vista à ampliação dos horizontes sobre o mundo e 

as coisas. 

 

6. Meios favoritos para o consumo de informação e entretenimento 

Já falamos sobre o modo geral como jovens universitários se relacionam com os 

meios de comunicação, designadamente os materiais escritos (impressos e electrónicos), 

rádio, televisão, computador, telemóvel e a Internet. No desfecho do capítulo, centrar-nos-

emos nos tipos de meios que os sujeitos preferem usar para levarem a cabo práticas ou 

consumos específicos de media. Para o efeito, estabeleceu-se como práticas ou consumos 

mediáticos específicos as seguintes: informações ou notícias gerais; informações ou 

notícias eleitorais; informações sobre ocorrências locais; divertimento (fotografar/filmar, 

ver filmes/vídeos, ouvir/ver músicas, jogar jogos electrónicos, entre outros passatempos). 

Para estes consumos, pretende-se aferir os media favoritos, numa perspectiva de 

conjugação «meios-produtos» ou «usos-consumos» mediáticos.  

 

Gráfico 36 – Sujeitos por media favoritos para consumos específicos (%) 

 

O Gráfico 36 espelha os media favoritos para a obtenção de informações (notícias 

gerais, eleitorais e familiares) e para as actividades de entretenimento. Como se pode ver, 
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há uma variedade de posicionamentos dos jovens. Entretanto, destacam-se a televisão e o 

telemóvel. Este último suplanta todos os meios no capítulo dos divertimentos, enquanto a 

televisão se superioriza em termos de consumos informativos. 

 Televisão, o meio informativo favorito 

A televisão capitaliza três quartos das actividades específicas com os media, com 

incidência nos consumos informativos. É o meio predilecto para a obtenção de informação, 

de carácter geral, eleitoral ou utilitário (relacionado com o dia-a-dia das localidades ou 

regiões do país). A relativa vantagem do meio audiovisual é apenas disputada pela Internet, 

no que diz respeito à obtenção de informação de carácter geral: 

“Para a informação geral prefiro a televisão, nomeadamente o Telejornal, porque 

o Telejornal passa por um processo de avaliação, quais são as informações que 

realmente são importantes, que devem ser pontuais. Então essas informações saem 

na televisão” (Claudino, 23 anos); 

“A televisão e a internet. A Internet eu gosto dela porque é na hora, é só clicar o 

site, né, que ele vem, abre logo a página e tem as informações na hora. A 

televisão, em termos de informação, é algo espontâneo, você nunca sabe qual é o 

alinhamento, né, está a passar a notícia é interessante e vou ver” (Kutala, 24 

anos); 

“Na televisão há sempre aqueles momentos que o município está de aniversário. 

Por exemplo, ontem o município em que a minha mãe foi nascida completou 56 

anos de idade. E na televisão, no Ecos & Factos e no Telejornal estavam a fazer o 

contacto directo com o município, entrevistaram o administrador, filmaram 

algumas zonas do município e assim sucessivamente. Por isso prefiro a televisão” 

(Dominiano, 23 anos); 

“É mais pela televisão, porque há um programa de notícias que vai mostrando, 

TV Regiões, como é que era e como é cada província. É mais televisão. O jornal 

não mostra muito bem como é que está uma determinada localidade ou região” 

(Marta, 21 anos). 

O interesse por informações sobre realidades locais ou regionais destaca-se nas 

práticas mediáticas dos sujeitos, principalmente quando se pretende conhecer um pouco 

mais sobre as raízes socioculturais da família. Neste tipo de consumos, a preferência pela 

televisão é secundada pela rádio e por outras formas de obtenção da informação, como 

visitas, contacto com as gentes locais, conversas com os familiares: 
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“Acho que é indo lá [na região] e fazer um trabalho no terreno. Seria ir lá, 

perguntando, fazendo um inquérito, gravava depoimentos de alguém de lá, se 

calhar” (Aristófanes, 25 anos); 

“Falando com os meus familiares e eles contarem o que se passa lá, através do 

telemóvel. Porque acho ser mais rápido naquela altura que eu preciso de saber 

das coisas de lá” (Lussati, 20 anos); 

“Neste caso iria sintonizar a Rádio Lobito ou então a Rádio Mais. Atendendo que 

Balombo ainda não tem rádio, muitos jornalistas da Rádio Lobito se deslocam 

para lá, sobretudo quando o município se encontra em festa, há muitas 

informações e muitos dos ouvintes do município do Balombo que intervêm na 

Rádio Lobito” (Sardinha, 28 anos); 

“Seria a rádio, porque rádio é um dispositivo que chega a ser mais rápido que o 

televisor e outros meios. Em qualquer parte nós podemos ter o rádio, enquanto a 

televisão nem em todos os sítios tem sinal” (Isabel, 34 anos). 

Para obtenção de informações ou notícias gerais e informação ou notícias sobre a 

terra de origem familiar, é relativa a vantagem da televisão sobre os restantes meios de 

comunicação. Alcança apenas um pouco mais de um terço de preferências. Porém, em 

relação ao consumo de informação política de carácter eleitoral, ela se apresenta quase 

«totalitária», uma vez que cerca de oito em dez informantes preferem este meio de tela 

para seguir as eleições:  

“É a televisão por causa dos tempos de antena” (Abelardo, 24 anos); 

“É pela televisão que acompanhei, se bem que ainda não podia votar. Era 

pela televisão. Eu comecei a ler jornal mais agora. Pela televisão porque 

apresentava tudo e eu podia ver” (Jinga, 20 anos); 

“Abracei a televisão porque a televisão mostra. Com a televisão eu posso 

ver o que cada partido pode dizer ou fazer. Eu consigo pressentir o peso 

de cada partido através de imagens. Já através de jornal e rádio, quer 

dizer, não consigo sentir, tipo, só oiço aquilo. Então é diferente da 

televisão. Na televisão você pode ver, pode tirar as suas conclusões” 

(Maurício, 22 anos); 

“Era a televisão que estava toda hora a informar como é que estavam as 

eleições. Era mesmo a televisão, porque é sempre melhor ver do que ouvir. 

Eu posso estar a ver algo sem som, mas eu posso até entender pelas 

imagens, do que ouvir” (Ivódia, 20 anos); 

“Porque na TV gostava sempre de ver os comícios. Eu nunca gostei de 

ouvir os comícios só por voz. Estava a ver também as pessoas a quem eu 

ia votar” (Dumbo, 23 anos). 
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Obviamente, não se pode olvidar o reduzido número de sujeitos que preferiu outros 

meios como o jornal, a rádio ou a Internet para acompanhar as eleições gerais no país, 

como está representado nos gráficos 37, 38 e 39 seguintes.  

 

 

 

 

 

Gráficos nº 37, 38 e 39 – Sujeitos por media favoritos para os consumos de informação geral, eleitoral e regional (%) 

Tudo o que foi dito reafirma o modo heterogéneo como se distribuem as 

preferências de meios de comunicação para a materialização de consumos em cada uma 

das categorias mediáticas apontadas. A Internet constitui a segunda opção dos sujeitos 

quando pretendem obter notícias ou informações gerais, a rádio vem a seguir à televisão no 

que toca aos consumos político-eleitorais e sobre as dinâmicas regionais.  

Para se aperceberem de ocorrências regionais, particularmente de regiões de 

proveniência familiar, cerca de um quarto dos jovens apontou outras formas de mediação, 

como conversa com os pais ou mais velhos (anciãos) que conhecem a localidade, visita às 

referidas localidades ou telefonema aos que lá se encontrem: 

 “Era ir para lá, perguntar os avôs que estão lá, muitas vezes também já me 

contaram né. Yeah, normalmente era mais ir para lá, saber como é que foi, como é 

que se passou. É mais lá ou na internet” (Dorivalda, 22 anos); 

“Nesse caso, se calhar, os mais velhos poderiam nos ajudar. Mais velhos que 

nasceram e cresceram lá e sabem da história da formatação daquela localidade. 

Mais velhos que por várias razões saíram de lá. Ou uma outra forma é locomover-

se para lá, entrar em contacto com aqueles que são senhores da terra, nasceram, 

cresceram e continuam a viver lá” (Tchingue, 30 anos); 

“Seria eu ter que me deslocar daqui para lá e procurar saber primeiro o nível de 

vida que lá tem, como é que anda a economia lá, a política. Porque esperando só 

os jornais de Angola, os jornais ou a Rádio Nacional, eles nunca dizem tudo, eles 

focalizam nas partes centrais, há sempre alguma coisa em falta. Mas para nós 

termos conhecimento da essência, o que é que realmente está a se passar no 

Huambo ou em Malanje, também existem aqueles programas televisivos 

regionais” (Cassinda, 26 anos); 
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“Acho que a melhor maneira é ir lá saber e ver a olho nu o que é que se passa e o 

que não se passa. A tecnologia está desenvolvida, mas ainda está limitada. Então 

há mesmo que ir lá para saber no terreno” (Anastácia, 22 anos). 

Os jovens deste estudo evidenciam uma espécie de mentalidade factual ao 

pretenderem obter in loco as informações privilegiadas sobre as vivências locais ou 

regionais. Por outro lado, os relatos sinalizam algum peso da cultura oral nas actuais 

formas de mediações sociais em Angola. Em sociedades em transição como a angolana, 

onde coabitam, em grande medida, o tradicional e o moderno, as formas de mediação 

coloquiais baseados na comunicação oral constituem um importante recurso de 

informação. Isto pode ser compreendido num quadro cultural mais amplo, já que “a cultura 

africana é predominantemente oral, as histórias contadas e recontadas são a forma mais 

eficaz de perpetuar a tradição e os costumes” (Ribeiro, s/d:119). Daí que, em muitos casos, 

para se aperceberem de assuntos úteis, as pessoas recorrem mais ao «bate-boca», ao 

«passa-palavra» ou à «consulta aos mais velhos» do que às formas mais convencionais de 

obtenção da informação. Trata-se de recursos informacionais afins de uma sociedade cujas 

relações sociais são ainda marcadas por tradições baseadas na oralidade.
57

  

 Telemóvel, medium preferencial nos entretenimentos juvenis 

O entretenimento juvenil universitário angolano é recheado de actividades e de 

práticas. Em casa, rua, escola, igreja ou outro lugar os jovens encontram vários motivos 

para ocupar os tempos livres ou simplesmente para se divertir: 

“Tantas maneiras para se entreter. Eu sou festiva, muito festiva. Tem 

sempre almoços com amigos, com a família. Tem sempre a convivência do 

fulano, tem sempre qualquer coisa. São mais almoços, reuniões entre 

amigos. Então agora com o whatsapp, tudo combinado por grupos não sei 

aonde” (Yanilsa, 30 anos); 

“Gosto de ser turista, yeah, viajar. (…).Ganhei inspiração a partir dos 

camionistas, por causa dos camiões que eu sempre tenho visto a passar. 

Quer dizer, me emociona tanto ver uma pessoa a conduzir uma tonelada 

(risos). Então a partir daí ganhei inspiração de ser turista (…). Quando 

estou de férias pratico o futebol, com tanta frequência (…). Faço quatro 

coisas: passeios, rezar, festas e futebol. São essas actividades” (Abelardo, 

24 anos);   

                                                           
57

 “A palavra oral, a fala, foi sempre muito mais importante para os africanos do que a escrita, que não passa 

de uma memória artificial. É através da memória, da fala, que a História da África tem sido contada e passada 

entre os africanos ao longo das gerações”, conclui Orquídea Ribeiro (s/d:119). 



 
 

303 
 

“Actualmente eu me entretenho lendo. Faço também parte do grupo de 

dança. Continuo a fazer parte do movimento da igreja, também ocupa boa 

parte do meu tempo. Quando há oportunidade vou ver amigos e tudo 

mais” (Fátima, 20 anos); 

“Gosto muito de cantar. Na igreja até faço parte de um grupo. Só que o 

problema a informática rouba todo tempo. Ao invés de cantar, tanto mais 

que também tenho um estúdio de música, fico no computador a navegar na 

internet, a pesquisar, fazer trabalhos, yeah!. Actualmente estou mais 

virado à diversão no computador porque até tem vários projectos em que 

estou a trabalhar” (Tchitumba, 22 anos); 

“Entretenho-me muito vendo e ouvindo música, quer pela televisão ou 

através dos fones, mas continuo a frequentar a igreja também” 

(Mazunina, 22 anos). 

 

Estes relatos dão conta de diversas formas de lazer e de diversão, que resumimos em 

dois grupos fundamentais: recreações e sociabilidades; e práticas mediáticas e culturais 

(Tabela 48). 

 

Tabela 48 – Lista das principais actividades de entretenimento dos sujeitos 

Recreação/sociabilidades 

 

Práticas mediáticas 

Convívios ou sentadas familiares; 

Convívios ou sentadas laborais, escolares e 

amistosos; 

Cultos, encontros, recreações e excursões 

religiosas; 

Passeios ou saídas familiares ou amistosos (em 

praias e outros locais de lazer); 

Visitas a familiares e amigos; 

Aulas, convívios e ambientes estudantis livres; 

Dança e cânticos em grupos culturais ou corais 

religiosos; 

Festas de aniversário, casamento, natal, ano 

novo e outras; 

Cerimónias ou eventos como palestras, 

conferências e outros;  

Ambientes de descontracção em supermercados, 

restaurantes ou discotecas; 

Viagens ou visitas pelo interior da província ou 

noutros pontos do país;  

Caminhadas e acampamentos escutistas; 

Partidas de futebol, basquetebol, xadrez, não te 

irrites e outros jogos; 

Outras. 

Pesquisas e leituras (matéria escolar, obras 

científicas, jornais e outras fontes de informação); 

Usos do computador, telemóvel e da internet; 

Visualização de vídeos e fotos (PC, telemóvel ou 

outro aparelho); 

Ver/ouvir música (na rádio, aparelho de som, TV, 

PC, telemóvel ou outro aparelho); 

Ver filmes (na TV, PC, DVD, cinema, telemóvel 

ou outro aparelho); 

Visualização do telejornal, futebol e outros 

programas (na TV, internet, telemóvel ou outro 

aparelho); 

Fazer fotos ou filmar; 

Print (capa de livros, de pesquisas); 

Jogar playstation e outros e-jogos (jogos 

electrónicos); 

Outras. 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados 
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Entre as actividades recreativas ou de sociabilidade listadas, destacamos os convívios 

familiares ou de amigos. Também designados de 'sentadas familiares', 'sentadas de amigos' 

ou ainda 'boca-livre', foram bastante referenciados no âmbito do entretenimento juvenil 

universitário. As sentadas, como são conhecidas, são ambientes comuns a vários estratos 

da sociedade angolana, sobretudo nos principais aglomerados populacionais. Constituem 

um tipo de convívio social que ganhou muita popularidade nos últimos 15 anos, após a 

conquista da paz no país. Actualmente marcam o quotidiano de famílias e grupos de 

amigos em círculos urbanos ou suburbanos. 

Na maioria das vezes, as sentadas são promovidas sem uma aparente razão 

comemorativa. Acontecem por tudo ou por nada. A contribuição dos convivas, em géneros 

ou dinheiro, é feita espontaneamente. São caracterizadas pela informalidade, animação e 

elevada compenetração dos participantes: 

 “Sobretudo quando há notícia feliz, uma notícia boa. Por exemplo, quando eu 

ingressei na universidade pública também foi motivo de festa. Sim sempre aquelas 

coisas, um discurso, alguns conselhos. Dançamos também e recreamos com a 

música. Sim uma coisa básica, uma coisa pequena e sem muitos escândalos” 

(Jinga, 20 anos);  

“Ambiente festivo muito interessante, à moda africana. Cada tia, cada tio vem 

sempre com alguma coisa. Juntámos os banquetes e dá uma coisa extraordinária. 

Muita energia, passamos toda noite em casa da avó, na casa grande, ficamos lá 

todos. Gostámos daquilo, muita energia. Aproveitámos reforçar os laços entre 

primos, tios, nossos pais” (Amarildo, 22 anos); 

“Temos um momento assim bom, criamos um almoço, uma cachupa (...). 

Actualmente os ambientes que organizamos têm sido muito espetaculares, muito” 

(Marta, 21 anos); 

 

“Quando há um excedente naquilo que é a nossa renda, não estamos com que 

fazer, então pensamos em organizar um jantar especial. Quando alguém dos 

irmãos passa de classe pensamos oferecer alguma coisa para o irmão” (Tchingue, 

30 anos). 

Inicialmente, estes convívios representaram uma espécie de acção de graças pela paz 

nas famílias, pela liberdade de circulação e tranquilidade reinante nas cidades, bairros e 

aldeias. Passaram a sinalizar também algum sucesso económico do país e das famílias, 

uma celebração da vida e dos frutos do trabalho. Traduzem a alegria contagiante dos 

angolanos, mesmo que confrontados com dificuldades de vária ordem. Em família ou no 
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círculo de amigos, o ritual das 'sentadas' acarreta traços que vão de um ambiente 

marcadamente cristão ao mais liberal: 

“Nas festas da minha família há muita solenidade. Até porque dificilmente tem 

álcool, é mais na base de água, sumo, gasosa. Então a música, se não for assim 

religiosa, acaba por ser aquelas clássicas, aquelas que mexem com a alma” 

(Cassinda, 26 anos); 

 

“Nós somos adventistas. Em casa aos sábados fica mais cheio, porque nós aos 

sábados temos tido sempre 'sentadas', de tarde e de noite também, yeah! Aos 

domingos aproveitamos fazer outras coisas, mas sábado mesmo é o dia ideal” 

(Dumbo, 23 anos); 

 

“Muita gente, há muita comida, há muita música, há muita dança. Há todo mundo 

a falar ao mesmo tempo, mas todo mundo a se entender. É uma coisa muito boa” 

(Ivódia, 20 anos). 

“Filhos, irmãos, netos, sobrinhos, todos presentes. A minha irmã mais velha é que 

organiza tudo. Nós ajudamos, metemos música. Quem bebe, bebe, quem não bebe 

não bebe” (Fernanda, 21 anos). 

Em muitos casos, as sentadas são organizadas aos fins-de-semana ou feriados, em 

espaços fechados ou abertos. Ao som da música (preferencialmente angolana) ou de 

conversas calorosas, esses banquetes se prolongam no tempo, conhecendo-se apenas a hora 

de início dos mesmos. São ambientes festivos que, na óptica dos sujeitos, servem para 

desfrutar a vida e pôr a conversa em dia entre pessoas próximas.  

Além desses convívios, as visitas ou excursões pelo interior da província e outros 

pontos do país mereceram igualmente referência no quadro do lazer e diversão juvenis. Isto 

sem contar com as habituais celebrações, como aniversários, casamentos ou pedidos, natal, 

ano novo, páscoa, entre outras festas.  

Cada uma das actividades de entretenimento inclui também práticas mediáticas e 

culturais através das quais se procede ao registo escrito, fotográfico ou audiovisual de 

grande parte dos momentos das acções recreativas acima descritas. Estes registos, que 

acabam por ser também uma forma de passatempo, revelam-se como uma espécie de 

cobertura mediática com vista a que estes momentos ímpares sejam recordados no futuro. 

Deste modo, os media e os produtos mediáticos apresentam-se como elementos 

fundamentais de entretenimento e, em muitos casos, constituem os principais atractivos de 

lazer ou diversão juvenil. Ler, visionar vídeos, ver filmes na televisão ou no cinema, ouvir, 
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ver e tocar músicas, usar o computador, o telemóvel ou a Internet, interagir nas redes 

sociais, fotografar ou filmar, entre outras, são práticas mediáticas e culturais que integram 

as rotinas dos jovens universitários, ocupando largo tempo do seu entretenimento.  

O Gráfico 40 representa a frequência de usos/consumos de produtos culturais como a 

fotografia, vídeos, filmes, músicas e jogos electrónicos, no quadro do entretenimento dos 

sujeitos. 

 
Gráfico 40 – Sujeitos por frequências de usos/consumos de fotos/vídeos, filmes, músicas e jogos electrónicos (%) 

A música é o produto cultural mais presente no entretenimento juvenil, referida por 

sete em dez jovens, com ligeira vantagem dos sujeitos do sexo feminino. Os consumos de 

fotografias, vídeos, filmes e, principalmente, de jogos electrónicos, revelam-se mais 

irregulares.  
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Entre os meios favoritos para o consumo desses bens culturais destaca-se o 

telemóvel, cujo uso é predominante em todo tipo de entretenimento excepto no consumo 

de filmes, onde se destacam o computador e a televisão (gráficos 41, 42, 43 e 44).  

Como se pode ver nos gráficos acima representados, o telemóvel lidera as 

preferências em três das quatro categorias de consumos de entretenimento: é 

essencialmente através deste aparelho que os sujeitos fazem fotografias ou vídeos, vêem ou 

ouvem música e usam jogos electrónicos.   

 Usos/consumos da fotografia e do vídeo 

Menos de um terço destes jovens possui câmara para fotografar ou filmar. Estes e 

os restantes usam sobretudo o telemóvel para fazer o registo fotográfico ou videográficos 

de momentos ou actividades quotidianas dignas de serem lembradas: 

“A minha câmara fotográfica ou de filmar é o telemóvel. É com ele que tiro fotos e 

faço vídeos. Quando me encontro numa área atraente, eu peço alguém que me tire 

uma fotografia ali, em ambiente que estou com pessoas que nunca mais vi, quando 

encontro por exemplo um acidente” (Amândio, 26 anos); 

“Tiro fotografias e filmo a partir do meu telefone, mas nem sempre, é pouco. 

Assim em festas, nos casamentos, passeios com amigos, com irmãos, na igreja 

quando tiver assim a ver um grupo bem uniformizado, que o traje me chamar 

atenção eu tiro” (Cassinda, 26 anos); 

“Gosto de tirar foto em capas de livros e publico para sugestão de leituras. 

Tirofoto quando há um evento importante, uma palestra, gosto de gravar palestra 

ou debate que estou a assistir” (Amarildo, 22 anos); 
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“Faço mais fotos nas festas, na rua e sempre que poder, em casa com as crianças, 

na escola, por aí. Gosto muito de fotografias” (Josefina, 31 anos); 

“Tenho câmara. Comprei há dias no Kero de Benguela. Os eventos da igreja, os 

eventos do trabalho, momentos com a minha namorada, nós fizemos algumas 

fotografias. Para guardar aqueles momentos com os irmãos quando há uma 

actividadezinha em casa” (Antonico, 22 anos); 

“Faço isso algumas vezes, em passeios, viagens e encontros com amigas ou 

colegas. Depende muito. Pode ser em qualquer período, na rua e 

eventos”(Lucrécia, 31 anos). 

As declarações ilustram uma diversidade de motivos pelos quais os sujeitos tiram 

fotografias ou filmam. Desde estados pessoais a ambientes familiares e factos sociais, o 

propósito é registar e perpetuar os momentos da vida considerados irrepetíveis. Através 

dos telemóveis são captados e disseminados “momentos vividos em conjunto, constituindo, 

desse modo, „memórias partilhadas que servem para fortalecer o sentido de identidade de 

grupo‟” (Ponte, 2017:39).  

As designadas selfies são igualmente uma tendência nas práticas mediáticas de 

entretenimento dos jovens universitários: 

“Tiro fotos em todos os momentos. Nas saídas eu tiro fotografias, até algumas 

pesquisas que eu faço, eu tiro print para depois reler de novo para poder tirar 

alguns dados e não ter que pesquisar de novo. Tiro sempre que estiver bem-

humorada. Tiro muita fotografia mesmo. Eu tiro todos os dias fotografias. Sou 

muito vaidosa. Acho que saio bem nas fotos. Para mim eu sou fotogénica. Faço 

muitas selfies” (Kutala, 24 anos); 

“Actualmente acho que é o vício de todos os jovens né, basta colocar uma roupa. 

Acho que todos os dias, saíste de casa, colocaste uma coisa bonitinha, chegaste 

aqui na escola, yeah, pede aos colegas para tirar uma fotografia. Acho que 

quando colocamos uma roupa bonita, que nos sentimos bonitos, tiramos 

fotografia. Por outra é mais nos eventos” (Dumbo, 23 anos). 

 

Há motivos e ocasiões recorrentes que levam os sujeitos a fotografar ou filmar, que 

sintetizamos na lista seguinte: 
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Tabela 49 – Lista de motivos habituais para fazer fotos/vídeos 

Ocasiões/motivos para fotografar/filmar 

Casa (família, arrumação da casa, alimentos, tempos livres); 

Escola (aulas, convívios estudantis, tempos livres); 

Igreja (cultos, encontros, recreações);  

Rua (locais ou situações de interesse); 

Festas (aniversário, casamento, natal, ano novo ); 

Cerimónias ou eventos (palestras, conferências e outros); 

Passeios, viagens ou saídas (individuais, familiares, com amigos ou colegas); 

Convívios ou sentadas (familiares, laborais, amistosos ); 

Factos sociais insólitos; 

Selfies (em casa, na rua, escola, trabalho); 

Pretenso hábito (mania) de fotografar/filmar ou ser fotografado/filmado; 

Momentos de realce para recordar; 

Print (capa de livros, de pesquisas). 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados 

Em suma, a fotografia e o vídeo têm um lugar importante no dia-a-dia dos jovens 

universitários. Independentemente de as frequências declaradas apontarem para um uso 

irregular, o certo é que os múltiplos motivos ou ocasiões relatadas para se obter um registo, 

fotográfico ou videográfico, reflectem o valor destes bens nas dinâmicas de entretenimento 

destes jovens universitários angolanos. 

 Usos/consumos da música 

A música é o entretenimento mediático mais referenciado por estes jovens 

universitários de Benguela. No seu quotidiano vislumbram uma variedade de géneros e 

estilos musicais, conforme está representado no Gráfico 45.   

Houve pelo menos 110 referências a cerca de 20 estilos musicais diferentes. As 

músicas de estilo gospel e/ou louvores constituem o género mais referido, seguido pelos 

estilos kizomba e hip-hop/rap. A popularidade da música gospel ou dos louvores é 

justificada pelas características pessoais e familiares da maioria dos sujeitos, cujas 

trajectórias e vivências foram e continuam a ser fortemente influenciadas por princípios 

religiosos. 
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Gráfico 45 – Sujeitos por géneros favoritos de música (%) 

Como foi referido, quase todos nasceram, cresceram e vivem em famílias marcadas 

por uma incisiva componente religiosa, razão pela qual se baseiam em princípios religiosos 

em muitas práticas, representações e consumos sociais, como é o caso da música: 

 “Gosto de música gospel devido a alguns costumes que ganhei quando comecei a 

relacionar-me com a igreja. Ganhei gosto pela música gospel. Gosto também de 

músicas inglesas assim tipo rock, músicas suáveis, rap” (Domingos, 20 anos);  

“Todos os dias oiço música, em geral gospel. Raramente oiço músicas seculares, 

mas se assim for, prefiro músicas assim calmas” (Lussati, 20 anos); 

“As músicas que eu mais oiço no dia-a-dia são músicas religiosas. Eu tenho um 

lado meu que é muito ligado a religião. Eu penso que ouvir uma música religiosa 

eu me sinto mais aliviado, tipo que estão a cantar para mim (...). A mensagem 

sempre é assim muito persuasiva por isso é que eu gosto de ouvir músicas 

religiosas” (Ukwessunga, 22 anos); 

“A minha favorita é gospel. Só oiço músicas gospel. Desde principio que 

aceitamos Deus na nossa vida temos que escolher os estilos de música  que vamos 

ouvir. Sim, desde principio em que aceitei preferi deixar mesmo este lado de 

músicas mundanas” (Luzia, 20 anos); 

“Gosto mais de música gospel. Não importa se é rock, pop, slow, basta ser gospel. 

Eu gosto e oiço mais” (Tchitumba, 22 anos); 

“Mais o gospel porque faz-me bem a alma e sinto-me feliz a ouvir aquele género 

de música” (Anastácia, 22 anos). 
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 Por si só, estas vozes exprimem a dimensão e o significado das músicas cristãs na 

vida dos jovens universitários. Por imperativos de vária ordem, os louvores ou a música 

gospel são largamente consumidas, sobretudo por jovens do sexo feminino.  

Entretanto, constituem particularidades o facto de haver quem, por preceitos 

religiosos ou pessoais, não oiça música sacra, e quem prefira tons mais barulhentos: 

“Gosto de ouvir rap, housemusic e, principalmente, bom samba. Gosto muito de 

barulho e o housemusic tem esse barulho” (Américo, 23 anos); 

“Não oiço música sacra porque contradiz os princípios religiosos. Muitas vezes 

são feitas com objetivos de financiar a própria indústria. Não observam o 

principio «de graça recebestes de graça dai». E também pelas mensagens que 

tentam passar. Prefiro ouvir música escrita na Bíblia, que não tem autor ou que o 

nome do autor não sobressai” (Claudino, 23 anos); 

De um ou doutro modo, quase todos asseguram que ouvem/vêem de tudo um 

pouco, desde ritmos mais calmos (predominantes) aos mais mexidos. Neste aspecto, 

destaca-se o consumo de estilos musicais angolanos kizomba, semba e kuduro
58

, hip-hop, 

nacional ou internacional, slows, sobretudo americanos, e música romântica. As vozes dos 

próprios exprimem esta versatilidade de ritmos nos consumos musicais: 

“Posso ouvir qualquer coisa desde que soe bem aos ouvidos, semba, kilapanga, 

gospel” (Fátima, 20 anos); 

“Não tenho preferência, oiço todas. Eu gosto de tudo que é música. Gosto de 

kuduro, gosto de semba, gosto de música” (Bimbi, 28 anos); 

“Na música nacional gosto de ouvir Paulo Flores, KiakuKadafi, isto é semba. 

Kizomba é mais pela Yola Semedo, Matias Damásio, mas sobretudo Paulo Flores 

e Kadafi. Na música internacional oiço com muita frequência slow de Celine Dion, 

Phill Collins” (Cambovo, 24 anos); 

 “Ouvir música todos os dias é uma forma de me entreter mas também uma 

paixão. Gosto de música. Oiço muita música angolana, kizomba», afrohouse, e 

gosto muito de música gospel, e as famosas românticas brasileiras. A cantora que 

mais aprecio é a Pérola” (Fernanda, 21 anos); 

“Prefiro slows românticas, jazz, louvores. Estas meto mesmo em primeiro lugar. 

Depois vem por ali kizomba e esses afrohouse, kuduru e tal” (Tadeu, 22 anos); 

                                                           
58

Mais sobre a música típica de Angola, Cfr.: https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Angola; 

http://www.dw.com/pt-002/semba-kizomba-kuduro-ritmos-e-dan%C3%A7as-de-angola-cada-vez-mais-em-

voga/a-6654416; http://www.welcometoangola.co.ao/_dancas_em_angola_2. 
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“Oiço músicas assim softs, por exemplo rap. No fim-de-semana oiço no máximo 

samba, aproveitar aquele sábado. Agora gosto também de música house, de 

música ambiente. As vezes aprecio um bocadinho, por exemplo, de outros estilos, é 

mesmo um Gabriel TChiema para suavizar” (Veríssimo, 28 anos); 

“É mais louvores e algumas kizombas, jazz também, yeah! Outras, falando do 

kuduro, não gosto mesmo, porque não encontro muita mensagem neste tipo de 

música. Até rap gosto de ouvir. A maior parte dos cantores „rappers‟ dão uma boa 

mensagem. Gosto de ouvir assim se calhar ouvir” (Marta, 21 anos); 

“Oiço R&B, músicas calmas e músicas dançantes como, por exemplo, dance, 

kuduro», para aprender alguma coisa, kizomba” (Natália, 25 anos); 

“Gosto mais de slows americanos, músicas românticas americanas, esses Leonel 

Reach, Bryan Adams, Celine Dion, essas músicas, não diria contemporâneas, 

músicas dos anos 70, 80, 90. Até gosto de músicas de Boby Marley, gosto 

curiosamente de Luck Dube. Gosto dessas músicas porque acho que eles cantaram 

para todos os tempos. Independentemente disso, são letras que comovem muito, 

então me fascinam” (Tchingue, 30 anos). 

 Além do telemóvel, os jovens consomem a música através de portáteis, tablet 

televisor e aparelho de som. O domicílio é o local de eleição de consumo musical para 

mais de metade, seguido de longe pela rua. O consumo de músicas acontece a qualquer 

altura, sempre que houver disponibilidade e adequação às circunstâncias em presença: 

“Até antes de ligares já estava a ouvir música. Oiço música quando acordo, estou 

na cozinha, fico a fazer serviço a ouvir música, quando estou a ir à escola, no 

autocarro, ponho os fones e oiço. Quando chego da escola, assim na cama, ponho 

os fones e oiço” (Ivódia, 20 anos); 

“Na escola dificilmente eu oiço música. Oiço quando estou no táxi de casa para a 

escola e da escola para casa. Quando estou a conduzir oiço sempre música. Em 

geral só algumas vezes oiço. Habitualmente oiço música depois do almoço, uma 

música assim suave, calma” (Dominiano, 23 anos); 

“Oiço mais música em casa e no carro quando estiver a conduzir. Em termos de 

período, no carro é sempre quando estou a conduzir e agora em casa, é mais de 

dia, de manhã ou de tarde” (Jamba, 21 anos); 

“Oiço música através do telemóvel, sempre que estiver fora de casa, e uso o 

aparelho de som aos fins-de-semana, quando estiver em casa. Oiço música aos 

sábados, preferencialmente de manhã, e aos domingos de tarde. De segunda a 

sexta, as vezes, às noites” (Sardinha, 28 anos); 

“Depende do tempo que tiver em casa, não é frequente. Mas no telemóvel é quase 

sempre, oiço quase todos os dias. Não tenho período preferencial, faço quando 

tenho oportunidade, pode ser em casa, na rua” (Yanilsa, 30 anos). 
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Ouvir música na escola, local de trabalho, discoteca, carro pessoal ou transportes 

públicos ainda constituem realidades ténues entre os informantes do presente estudo.  

 Usos/consumos de jogos electrónicos (e-jogos) 

 Os jogos electrónicos se têm difundido em larga escala entre as populações mais 

jovens, sobretudo nos centros urbanos. Adolescentes e jovens são grandes usuários destes 

produtos electrónicos com os quais passam largas horas do dia.  

Como ilustra o gráfico anteriormente exposto (Gráfico 44), a frequência de 

utilização regular de jogos electrónicos entre estes jovens universitários é residual: 

“Em casa temos uma Playstation. Eu sou o único que não uso” (Aristófanes, 25 

anos); 

“Já joguei pouquíssimas vezes na internet. Actualmente não jogo” (Lussati, 20 

anos); 

 “Não tenho jogado videogame nem outros jogos eletrónicos por falta de 

interesse” (Amarildo, 22 anos); 

 “Jogo um pouco no telemóvel. Actualmente com pouca frequência, só naqueles 

momentos que estou com vontade de dormir, mas não estou com sono, então fico a 

queimar um tempo” (Cláudia, 21 anos); 

“Gosto muito de jogar videogame na playstation, futebol, gosto. Faz tempo que já 

não jogo. Mas, de quando em vez, se há possibilidade de reunir aí alguns amigos, 

fazemos” (Bartolomeu, 23 anos); 

“Jogo na internet algumas vezes. Jogo mais no telemóvel e computador” (Fátima, 

20 anos). 

A falta de interesse e de tempo são as principais razões para o fraco uso de jogos 

electrónicos, mas quase todos referem o uso frequente destes entretenimentos por outros 

membros da família, incluindo adultos: 

“O meu pai e a minha mãe usam muitos jogos no telefone. Estão sempre a jogar. 

Tem jogos da Bíblia, que são algumas perguntas que tu fazes e tu vais 

assinalando. É o tipo de jogo que mais usam” (Mazunina, 22 anos); 

“Videogame, praticamente as minhas irmãs jogam nos seus telemóveis” 

(Domingos, 20 anos);   

“Não faço muito o uso de jogos. As minhas filhas é que fazem uso com muita 

frequência” (Josefina, 31 anos); 
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“Não uso por falta de tempo. Em casa jogam bastante, principalmente o meu 

irmão” (Anastácia, 22 anos); 

“O meu irmão mais novo joga muito também. Sim, às vezes eu e ele jogamos uma 

partida e é normal eu perder perante ele porque ele fica mais tempo no jogo do 

que eu. Ele explora mais” (Américo, 23 anos).          

 Observa-se que neste tipo de entretenimento entrecruzam-se pelo menos duas 

gerações, no seio familiar. Nas consolas, computadores e, principalmente, nos telemóveis 

exploram possibilidades de diversão e de passatempo, independentemente das idades, sexo 

e escolaridade.  

 Usos/consumos de filmes e séries 

 Filmes e séries constituem os únicos entretenimentos em que o uso do telemóvel é 

irrelevante perante a supremacia do computador e da televisão. É de realçar que apenas 

cerca de um em quatro jovens assiste regularmente a filmes. O fraco uso deste tipo de 

entretenimento inscreve-se na relação dos sujeitos com os meios audiovisuais, 

particularmente a televisão. Para muitos, os filmes subtraem muito tempo pessoal, como a 

televisão, razão pela qual preferem dedicar-se a actividades consideradas mais úteis: 

 “Não vejo filmes. Definitivamente não, porque acho perder tempo que devia 

empregar noutras coisas mais úteis” (Aristófanes, 25 anos); 

“Sou pouco amigo de filmes, rouba muito tempo” (Veríssimo, 28 anos); 

“Vejo de vez em quando, mais aos sábados e domingos” (Natália, 25 anos); 

“Tenho uma grande letargia quanto aos filmes. Não tenho hábito de ver filmes 

como as outras pessoas. Vejo filme uma vez a outra, acidentalmente” 

(Bartolomeu, 23 anos); 

“Infelizmente não dá para ver muito filmes porque leva muito tempo e não me dá 

muito jeito. Vejo mais às noites, sobretudo nessas poucas vezes” (Cambovo, 24 

anos); 

“Uma coisa que mais me desmotiva é de saber que aquilo é uma montagem e os 

tais estão a trabalhar para enriquecer os seus bolsos. Portanto, prefiro abster-me 

e também trabalhar para enriquecer o meu bolso. Filmes, não vejo praticamente” 

(Sardinha, 28 anos). 

 Contrariamente a estas vozes, há um grupo restrito de usuários regulares que 

considera o consumo de películas uma paixão diária. De qualquer modo, em menor ou 



 
 

315 
 

maior grau, o consumo de filmes entre os jovens universitários encerra uma gama 

diversificada de géneros preferenciais que vão desde a acção à ficção científica: 

“Costumo a ver todos os dias. Actualmente estou em séries «policiais». Estou a 

ver o 24 horas quase todas as noites. Mas também comédias. As comédias 

românticas, essas séries policiais e filmes de acção” (Carlos, 24 anos); 

“Prefiro terror, algumas comédias e filmes assim românticos. Mas gosto mais é de 

filmes assim indianos” (Catarina, 29 anos); 

 “Gosto mais de drama e filmes de acção porque são os que eu prefiro (…). Sou 

viciado, yeah, eu sou mesmo viciado, gosto de ver filme” (Dumbo, 23 anos);  

“É mais séries de investigações que tem a ver um pouco com o meu curso, se não 

estiver a ver esses filmes, vejo filmes religiosos” (Cláudia, 21 anos). 

 

  

Gráfico 46 – Sujeitos por géneros favoritos de filmes (N=44) 

Conforme espelha o gráfico 46, é diversificada a lista de preferências em termos de 

consumos de filmes. Aferimos pelo menos 13 géneros ou tipos de películas usualmente 

consumidos, conforme ilustra o gráfico abaixo apresentado.    

Das perto de 90 referências, os filmes de acção são os mais apreciados pelos jovens 

universitários, seguidos à distância pelas comédias e dramas.  

“Vejo quase todos os dias comédia, romance, terror. São filmes que eu gosto 

muito. Acção e ficção científica também gosto. Dentre estes aqui eu consumo mais 

a comédia porque alivia a mente” (Maurício, 22 anos); 
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“Gosto de comédia e bonecos porque são mais engraçados, mais divertidos. No 

caso de terror, me parece que está a fazer mal no outro ou quê, dá mesmo aquele 

medo, yeah” (Dorivalda, 22 anos); 

“Assisto mais artes marciais e filmes de guerra. Gosto. Eu gosto desses filmes 

porque são filmes de acção, não gosto assim filmes monótonos que estou assim a 

assistir e não sai nenhuma acção” (Tomás, 20 anos); 

“Gosto de drama, ficção científica e terror. Ficção científica porque eu gosto 

muito de ver como andam as tecnologias, até onde se limitam, quais são as ideias 

que têm para o futuro. Gosto muito de estar ao pé das novas tecnologias né. 

Também gosto muito de acção e terror. Gosto de uma adrenalina assim, gosto de 

ver até onde vai a imaginação louca das pessoas. Para fazer filme de terror é 

preciso ter uma imaginação fértil no que diz respeito ao assustar as pessoas. E 

drama também porque ensina muitas coisas” (Jinga, 20 anos). 

 Existem ligeiras diferenças de género nos consumos de filmes. Jovens do sexo 

masculino apreciam mais as películas de acção, drama, ficção científica, educativos, 

históricos e de guerra, enquanto jovens do sexo feminino ganham vantagem em relação aos 

filmes de comédia, romance, terror, investigação criminal, religião, aventura e animação. 

Outras dimensões são irrelevantes. 

 Convém assinalar que é sobretudo através do computador que, quatro em dez jovens 

assistem os filmes, seguindo-se logo a televisão. Isto significa que impera uma cultura 

híbrida de visionamento de filmes, com recurso a materiais audiovisuais arquivados no 

computador ou outro tipo de memória, bem como, sempre que possível, à sessões de 

entretenimento na Internet, especificamente no Youtube. Em muitos casos, são películas 

recentes baixadas a partir da Internet e partilhadas entre pares: 

“Discos já não tenho. Então tudo é virtual, está lá no computador. Vejo todos os 

dias. Sempre que há um filme novo, alguém na nossa turma partilha. Então vemos 

os filmes que ainda não foram lançados para o cinema” (Carlos, 24 anos); 

“Na televisão não tanto, é mais no computador. Um colega baixou da internet, 

então põe-se na pendrive e em casa vejo” (Marta, 21 anos); 

“Vejo na televisão e outros filmes pelo computador. Fora destes dois meios já não 

tenho. Mas, naqueles tempos também usávamos muito o deck para ver os filmes 

das cassetes” (Abelardo, 24 anos); 

“Vejo algumas vezes através do televisor e também do computador aqueles filmes 

que baixo da net” (Ngueve, 20 anos); 

“Vejo mais através do computador, tablet, telemóvel nem tanto, e a televisão” 

(Domingos, 20 anos). 
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 O consumo de filmes a partir de projecções cinematográficas e de telemóveis tende a 

ganhar corpo entre os jovens, embora o uso destes meios para o efeito seja ainda bastante 

reduzido. Os leitores de DVD, largamente utilizados no passado, tendem a cair em desuso, 

devido a multiplicidade de canais de filmes proporcionados pelas parabólicas, bem como a 

proliferação de suportes móveis de armazenamento e transferências de dados, facilmente 

transportáveis e conectáveis a qualquer ecrã de exibição audiovisual. 

 É assim que a maioria dos jovens universitários de Benguela assiste filmes 

preferencialmente em casa. O uso de salas de cinema é uma realidade emergente, mas 

ainda longe de aglutinar um número considerável de vontades juvenis: 

 “Ainda não cultivei o hábito de ir ao cinema. A forma como o país está em termos 

de transporte ainda não favorece. As salas de cinema não estão muito disponíveis, 

praticamente só temos uma que é no «Kero»” (Maurício, 22 anos);  

“Tenho hábito de ir ao cinema também. Mas agora não o faço com muita 

frequência, mas tenho” (Ivódia, 20 anos); 

“Cinema, já fui uma vez no Dundo. Já assisti uma vez um filme angolano quando 

estavam a passar Assaltos em Luanda. Mas cá não”(Ukwessunga, 22 anos); 

 “Vou de vez em quando ao cinema, não tenho hábito. Vejo mais pela televisão e 

computador” (Dominiano, 23 anos); 

“Ultimamente gosto mais de ir ao cinema. Quando não vou faço cinema em casa. 

Temos os pacotes de filmes alugados pelas operadoras com filmes actuais, então 

vejo em casa mesmo no televisor” (Yanilsa, 30 anos); 

“Aos domingos, de tarde, e as segundas-feiras, quando tenho a oportunidade, vou 

ver também. Tendo em conta o dia do cinema, é barato o filme, é Kzs500.00, então 

é de se aproveitar” (Tchingue, 30 anos). 

 Dá-se conta que a cultura de ir ao cinema é ainda uma realidade ténue entre os jovens 

e a população angolana em geral. Como foi referido no segundo capítulo, este tipo de 

entretenimento tenta reerguer-se do estado moribundo em que esteve mergulhado nos anos 

de guerra no país. A destruição, abandono ou degradação de dezenas de salas de cinema, o 

desinvestimento na importação de novos lançamentos da indústria cinematográfica, a 

proliferação de novos aparelhos e formas de consumo de filmes, tais como os leitores de 

VHS, DVD e parabólicas, entre outras razões, contribuíram em grande medida para o 

enfraquecimento da cultura de ida ao cinema entre os angolanos. A cultura pública de 

visionamento de filmes foi substituída por hábitos domésticos de consumo audiovisual. 
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 Entretanto, na última década se tem dado algum impulso ao ressurgimento da 

designada «Sétima Arte», quer em termos de produção de filmes nacionais quer em termos 

de oferta de salas de exibição mais modernas e atractivas. Grandes superfícies comerciais, 

nos principais centros urbanos do país, têm reservado espaços de exibição de filmes. São 

esses espaços que, embora em número reduzido ainda, têm procurado responder às 

necessidades dos jovens e de outros segmentos sociais em termos de entretenimento 

audiovisual, com a exibição de novos lançamentos da indústria cinematográfica 

internacional, em sintonia com as demais companhias de renome mundial.      

 A tudo isto acresce-se o facto de a tranquilidade observada no país ter proporcionado 

o incremento da livre circulação, do regresso à vida nocturna e demais ambientes 

socioculturais que, por consequência, têm contribuído para a emergência, entre os jovens 

universitários, de algum interesse pelos consumos culturais, no caso em concreto, de filmes 

projectados a partir das modernas salas de cinema dos centros comerciais recentemente em 

funcionamento nas cidades de Benguela e do Lobito. 

 Deste modo, vemos que no capítulo dos entretenimentos o consumo da música é a 

prática mais regular entre os sujeitos, comparativamente à fotografia, vídeo, filmes e jogos 

electrónicos. O telemóvel representa o meio tecnológico mais usual para todos os tipos de 

lazer e diversão mediáticos, excepto em relação ao consumo de filmes, em que o 

computador e a televisão são os meios mais utilizados pelos jovens.  

 

Gráfico 47 – Sujeitos por media favoritos para entretenimento (N=44) 
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 De um modo geral, as tecnologias de comunicação capitalizam o entretenimento dos 

jovens universitários de Benguela, uma vez que o computador, a internet e, principalmente, 

o telemóvel, representarem os meios favoritos dos sujeitos no quadro da realização de 

actividades de lazer e diversão (Gráfico 47). 

Nos passatempos, o uso destes meios ocorre frequentemente de forma combinada. 

A conexão à Internet suporta o uso do computador e do telemóvel e eleva o tempo de 

manejamento destes aparelhos. Por isso, faz mais sentido apresentá-los numa só categoria 

– a de novos media – que, como ilustra o gráfico anterior, são muito apreciados nos 

consumos de entretenimento juvenis. A supremacia dos novos media no âmbito do 

entretenimento juvenil (Anexo V) é rivalizada apenas pela televisão, principalmente entre 

os sujeitos do sexo feminino:  

“A televisão, porque tem muitos programas para divertimento. Até fico a rir 

sozinha. Tem programas mesmo para divertimento. Só a televisão. Nem já o 

telefone, só a televisão” (Ivódia, 20 anos); 

“Prefiro a televisão devido a multiplicidade de programas por ver e explorar. Uso 

muitas vezes, basta estar em casa. A televisão hipnotiza. Há tantos programas 

bons que nem se consegue ver na totalidade” (Lucrécia, 31 anos); 

“Para entreter, acho que é o telemóvel. O grau de interacção com o meu 

telemóvel é regular (…). Estou ligado ao telemóvel, me divirto com jogos, uso do 

Facebook” (Tomás, 20 anos); 

“Prefiro o telemóvel porque é completo. No telemóvel temos tudo: podemos 

encontrar vídeos, música, rádio, vamos encontrar também notícias, também se 

quisermos ir na net. Yeah, eu acho que, muitas coisas, se quisermos aprofundar 

mais, o telemóvel dá-nos quase tudo. Uso muito o telemóvel. Está sempre comigo 

em qualquer período do dia” (Dumbo, 23 anos). 

Individualmente, o telemóvel é a tecnologia com maior significado para o 

entretenimento juvenil universitário, conforme reafirmaram os depoimentos apresentados. 

Tudo isto ilustra a centralidade dos media no quotidiano dos sujeitos (Anexo V).  

 7. Jovens universitários enquanto usuários/consumidores dos media 

Como corolário do capítulo, impõem-se que se faça uma clara diferenciação das 

abordagens feitas em torno dos usos/consumos dos meios de comunicação, 

designadamente as leituras, rádio, televisão, computador, telemóvel e Internet, bem como 

alguns consumos culturais como a música, filmes, vídeos, fotografias e jogos electrónicos.  
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Foram feitas duas abordagens relativamente diferentes, mas complementares. A 

primeira abordagem centrou-se nos usos e consumos gerais de cada um dos media 

ilustrados pelos sujeitos; a segunda, nos meios de comunicação favoritos para a realização 

de actividades ou consumos mediáticos específicos. Em ambas abordagens, houve 

semelhanças e dissemelhanças de resultados que devem ser tidas em conta no quadro das 

ilações gerais a tirar em torno da relação quotidiana dos sujeitos com os media.  

Os relatos expressam uma diversidade de meios de comunicação com os quais 

interagem os jovens no seu dia-a-dia.  

 “De uma forma geral uso a internet do telemóvel, não é, jornais também temos 

sempre no serviço, rádio, televisão, todos” (Josefina, 31 anos); 

“Em termos gerais de tudo um pouco. O jornal, rádios, internet, revistas e os 

telefones” (Américo, 23 anos); 

“Uso a rádio, jornal, revista e, de vez em quando, a televisão” (Cassinda, 26 

anos);  

“Costumo a usar a rádio, um pouco a Internet, jornal e a TV” (Carlos, 24 anos); 

“Fico mais na televisão devido a diversidade de programas e também porque a TV 

é mais real, os vídeos são mais realistas em relação a outras abordagens. 

Conseguimos ver e ouvir como acontecem as coisas” (Fernanda, 21 anos). 

As declarações reafirmam a presença, com maior ou menor grau de importância, de 

todos os meios de comunicação no quotidiano dos jovens universitários (Anexo IV). O 

Gráfico 48 representa os meios habitualmente usados e aqueles com os quais os sujeitos 

gastam mais tempo. 

 

 

 

O gráfico 48 – Sujeitos por media habituais e  media com que gastam mais tempo (N=44) 
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Vemos que as leituras (livros, jornais e revistas) destacam-se em relação aos meios 

habitualmente utilizados pelos sujeitos, seguidas da rádio e da televisão. Mas, 

curiosamente, é com a televisão e a Internet que os sujeitos referem gastar mais tempo:    

“É com a televisão que mais gasto tempo. Primeira coisa é pela 

visualização das notícias, segundo é porque me fornece mais canais de 

notícias” (Evangelista, 23 anos); 

“Gasto mais tempo com a televisão porque é o mais fácil, a informação é 

mais rápida, é mais precisa” (Anastácia, 22 anos); 

“É mais a televisão porque, de princípio, ele é audiovisual. Isto facilita 

bastante. Agora, a rádio só oiço e não me chama muita atenção. É mais a 

televisão. Agora, o jornal é a terceira opção” (Abelardo, 24 anos). 

“Passo mais tempo com a internet, porque na internet encontro de tudo. 

Tudo o que eu preciso encontro. Então prefiro ir logo onde eu vou 

encontrar do que ficar a esperar se passa ou não passa. Yeah, vou logo 

para a internet” (Dorivalda, 22 anos); 

“É mais com a internet, talvez porque trás uma informação global, né, do 

mundo, as actualizações. A internet é uma rede que traz informações 

gerais. Também eu olho como algo que se precisar de informações nós 

vamos para lá e ela dá para nós” (Domingos, 20 anos). 

São várias as justificações em torno das opções por um ou outro meio. O demasiado 

tempo que envolvem os consumos televisivos e de Internet pelos sujeitos alinha-se à 

tendência da actualidade, em que a interacção com estes meios de comunicação tende a 

capitalizar as audiências sociais (Cardoso, 2014). Acompanhar os mais diversos programas 

televisivos ou estar permanentemente conectados à rede global são formas de estar ligado 

às pessoas, às coisas e à sociedade em geral (Castells et. al, 2009). 

Os meios escritos constituem a terceira opção em termos de dispêndio de tempo, 

apesar da sua relevância no quotidiano dos sujeitos. Apenas um número reduzido de 

sujeitos refere que gasta mais tempo com a rádio: 

“Gasto mais tempo com a rádio, por poder ouvir mesmo quando se está a 

trabalhar” (Cambovo, 24 anos); 

 “Uso frequentemente a rádio, porque é mais prático. Posso ouvir a rádio 

a qualquer momento, em qualquer sítio, no telefone assim em andamento. 

É mais prático, é mais económico, enfim” (Bimbi, 28 anos); 
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“Gasto mais tempo com os jornais e também rádio. Dificilmente estou em 

casa a ver televisão” (Amarildo, 22 anos); 

“Uso com mais frequência os jornais. É com estes que mais gasto tempo. 

Leio mais o Nova Gazeta, que é oferecido aqui na instituição. Tem a 

página do estudante, tem a parte das notícias internacionais e as 

nacionais também. Tem a parte dos famosos, da culinária também e os 

lugares turísticos. São geralmente esses conteúdos que eu mais leio” 

(Fátima, 20 anos). 

“Gasto mais tempo com revista por causa da informação que ela traz, 

porque gosto mais de revista. Leio mais revista, Caras, Chocolate, Lux, 

yeah. Não uso sempre porque é comprar” (Natália, 25 anos). 

Como vimos na relação dos sujeitos com a leitura, é incipiente entre os jovens 

universitários angolanos o hábito de folhear jornais e revistas, principalmente em formato 

impresso. O reduzido número de indivíduos que usa habitualmente estes veículos de 

comunicação fá-lo sobretudo pela gratuitidade de periódicos como o Nova Gazeta, um 

jornal semanal distribuído nos estabelecimentos de ensino superior angolanos. Em grau 

mais reduzido, têm sido igualmente lidos o Jornal de Angola e outros títulos. Na internet o 

site do Club-K é o mais referenciado.  

Um aspecto a destacar prende-se com o baixo registo sobre o tempo despendido ao 

uso do telemóvel. A sua interpretação deve ser feita no âmbito do resultado de tempo gasto 

com a Internet, uma vez que o telemóvel constitui o principal meio de conexão à rede 

global. Ou seja, o telemóvel é uma presença constante em quase todos os momentos em 

que os indivíduos se referem ao uso da Internet, quer para a obtenção da informação quer 

para o entretenimento: 

“Entre vários usaria mais o meu telefone porque é o que fica mais comigo, neste 

caso através da internet. Eu acho que é porque tenho mais possibilidade, fico mais 

tempo com o telefone e estando na escola, qualquer sítio, eu posso ligar a internet 

e consigo ver, enquanto se eu tiver em casa pode haver alguma coisa que me 

ocupe e não consiga sentar perante a televisão para ver” (Catarina, 29 anos); 

“Sem medo de errar prefiro o telefone conectado à internet porque é o que me dá 

mais mobilidade. O telefone é móvel, está sempre comigo, estou no trabalho, 

sento, entro na net e consigo a notícia. É a questão da mobilidade mesmo” 

(Yanilsa, 30 anos); 

“Acredito que o telefone é um meio de comunicação que me facilita a interligação 

com todo o mundo. As redes sociais, a internet por exemplo, se eu enviar um 

email” (Américo, 23 anos); 
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“Prefiro a internet porque é mais fácil de aceder no telemóvel, em qualquer lugar 

em que nós estivermos, no táxi, na sala de aulas. O professor pergunta uma coisa, 

é mais fácil pegar no telemóvel e pesquisar no Google alguma informação do que 

ter que correr para procurar um jornal ou a televisão. Ou seja, é mais fácil e mais 

acessível para obter as informações na Internet” (Ngueve, 20 anos). 

Não se pode falar do uso de um único meio para todas as práticas ou consumos de 

media. Pode haver predominância de um dado medium para um ou outro consumo 

mediático mas, na generalidade, há diversidade de preferências nas práticas mediáticas 

específicas dos jovens. Por exemplo, há casos em que os indivíduos referem gastar mais 

tempo com o jornal, mas preferem a televisão para o consumo de informação geral, a 

Internet para seguir as eleições, a rádio para se informar das ocorrências da terra de origem 

familiar, e o telemóvel para o entretimento. Tudo isto reflecte a complexidade das práticas 

mediáticas dos sujeitos, ditada pela versatilidade no uso dos meios e, por conseguinte, pela 

fraca fidelidade dos mesmos a um único meio de comunicação. 

Deste modo, verificamos que não há uma única tendência em termos de usos e 

consumos dos meios de comunicação entre jovens universitários de Benguela. Das 

frequências declaradas de usos dos media ao volume e tipos de conteúdos consumidos, 

bem como de locais e horários habituais de consumos mediáticos, vislumbra-se uma 

diversidade de rituais que resultam em padrões mas também em singularidades na 

interacção sujeito-objecto. 

O Gráfico 49 ilustra os graus de interacção dos sujeitos com os meios escritos, 

rádio, televisão, computador, telemóvel e a Internet (Anexo VI). 

 

Gráfico 49 – Sujeitos por frequências de usos gerais dos media (N=44) 
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A partir do gráfico, é possível inferir vários cenários em termos de usos dos meios 

de comunicação. Entretanto, os mesmos desembocam em dois posicionamentos principais 

dos informantes. Pela representatividade dos meios em cada uma das frequências de usos 

declaradas, vemos que os sujeitos são mais regulares no uso do telemóvel, Internet e do 

portátil, seguidos à distância pelas leituras; e mais irregulares no uso da televisão e da 

rádio. Estes aspectos vão de encontro ao que foi já dito sobre o predomínio das tecnologias 

móveis de comunicação e das leituras na vida dos sujeitos e, em contraponto, um relativo 

abrandamento na relação com os meisos tradicionais, como a televisão e a rádio. 

Em suma, pode afirmar-se que, para os jovens universitários de Benguela, a 

televisão é a principal fonte de informação, enquanto o telemóvel conectado à Internet 

representa o principal meio de entretenimento. Mas, no cômputo geral, este último, o 

telemóvel ligado à Internet afigura-se como media mais usual entre os sujeitos, 

independentemente das suas características sociodemográficas e académicas. 
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CONCLUSÕES 

Esta tese confirmou que os meios de comunicação se revelam cada vez mais 

centrais na vida dos indivíduos e de sociedades geograficamente diferenciadas dos 

ambientes do Global Norte, que têm sido mais atenção nas pesquisas sociais. A partir dos 

meios de comunicação, como recursos disponíveis em condições por vezes deficientes, as 

pessoas nessas sociedades se informam, formam e entretêm, e também exprimem a sua 

identidade individual ou colectiva através das interacções mediadas por diversos artefactos 

comunicacionais.  

Em Angola, como noutros países, os jovens, que constituem a maior camada da 

população do país, têm sido o principal arauto de difusão, usos e consumos das tecnologias 

de informação e comunicação, particularmente os media. Como este trabalho deu conta, 

através dos media satisfazem necessidades, desenvolvem tarefas, estabelecem interacções, 

criam identidades sociais, adoptam rituais e rotinas, conforme os contextos ou 

circunstancias que permeiam a sua relação com os referidos artefactos. 

O nosso estudo de caso dá ênfase ao que as pessoas, particularmente os jovens 

universitários angolanos residentes na província de Benguela, fazem com os media no seu 

dia-a-dia. As nossas perguntas de investigação foram respondidas e os argumentos 

confirmados de diversos modos, já que os acessos, usos e consumos dos meios de 

comunicação pelos sujeitos são influenciados, em certa medida, pelas conjunturas 

familiares e socio académicas em questão inseridos, ditando frequências, conteúdos, 

actividades, locais e períodos de interacção com os referidos meios.   

Tendo em conta que a nossa análise incidiu sobretudo em meios de comunicação 

diversos, como os livros, jornais e revistas (impressos e electrónicos), rádio, televisão, 

computador, telemóvel e a Internet, vemos que a relação com cada um destes meios se 

apresentou de um modo particular, embora se verifiquem padrões de uso ou consumo dos 

mesmos. 

Na primeira parte deste trabalho, apresentamos o enquadramento teórico e o contexto 

geral do país tendo aferido que os jovens angolanos dos tempos presentes são produto de 

várias vivências e experiências que os diversificam nos percursos e situações actuais de 

vida. A maioria nasceu e cresceu em ambientes adversos, em grande medida marcados pela 

guerra civil e pela instabilidade socioeconómica no país, mas também num período de 
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inovações tecnológicas ao nível global, razão pela qual testemunhou a introdução gradual 

de produtos tecnológicos no território nacional, proporcionando novas experiências e 

modos de estar quotidianos. Para este tratamento, procedemos a uma pesquisa bibliográfica 

(dados teóricos e documentais) 

Ao longo das três últimas décadas, com maior impacto nos últimos 15 anos, já em 

ambiente de paz, o país registou um crescimento considerável no domínio das tecnologias 

de informação e comunicação, particularmente no sector dos media. Pontifica actualmente 

um parque mediático plural e em franca ascensão, o que amplia as possibilidades de acesso 

aos meios por um número crescente de cidadãos. 

Paralelamente ao crescimento das tecnologias da comunicação, agiganta-se também 

um outro sector estratégico do país – a universidade – que, apesar de ser ainda 

insatisfatório, em termos de absorção da demanda e da qualidade desejável, é dos que mais 

cresceu em Angola, tendo proporcionado a milhares de jovens angolanos do presente 

oportunidades de prosseguirem os estudos e de pertencerem a um grupo privilegiado de 

cidadãos com Ensino Superior concluído, num país ainda marcado por fortes indícios de 

iliteracia e baixa escolaridade.  

Tudo isto evidencia que, em Angola, ser jovem, em primeiro lugar, e frequentar ou 

concluir o ensino superior, em segundo lugar, representa um valor simbólico profundo para 

os indivíduos, que vêem as suas expectativas concretizadas (inserção laboral, progressão 

de carreira, ascensão e reconhecimento social, etc.), e para o país, que passa a contar com 

uma nata de quadros disponíveis para desafios do presente e do futuro.  

É nesta conjuntura que se inserem jovens universitários da província de Benguela, 

foco do presente estudo. Como foi destacado, procurou-se explorar os usos e consumos dos 

media que esses jovens realizam no seu quotidiano, em função dos seus contextos familiar, 

social e académico. Para o efeito gizou-se uma estratégia qualitativa consubstanciada num 

estudo de caso, que teve por base uma entrevista semi-estruturada de história de vida. Este 

instrumento visou encontrar respostas para um conjunto de questões inscritas na pergunta 

central: Que usos e consumos dos media fazem jovens universitários angolanos da 

província de Benguela no seu quotidiano, em função dos seus contextos sociodemográficos 

e académicos?      
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    Ao longo da pesquisa realizaram-se várias tarefas que permitiram a recolha de 

informações empíricas junto de uma amostra composta por 44 informantes, cujo 

processamento e análises produziram resultados pertinentes às questões e argumentos 

formulados, e a concretização dos objectivos preconizados.  

Sobre a primeira questão levantada sobre o perfil de jovens angolanos actualmente 

matriculados no ensino universitário da província de Benguela, o estudo concluiu que não 

há um traço único capaz de abarcar todos sujeitos, visto que se diversificam as trajectórias 

e condições actuais de vida dos mesmos. Apesar de verificar-se alguns traços 

predominantes, os jovens cujas características transversais são o facto de frequentarem o 

ensino superior, residirem na província de Benguela e situarem-se no intervalo etário entre 

18 e 35 anos, revelaram-se heterogéneos em muitas variáveis sociodemográficas e 

académicas, o que redundou na diversificação das suas práticas e preferências mediáticas. 

Enquanto estudantes universitários, temos assim um grupo de jovens 

predominantemente de meios suburbanos, com 25 ou menos anos de idade, solteiros, 

dedicados apenas aos estudos, ligados a famílias extensas e numerosas, com elevado 

sentido religioso, cujos chefes ostentam uma escolaridade média ou superior, com 

rendimentos mais ou menos razoáveis provenientes essencialmente da docência e/ou do 

comércio.  

A história dos sujeitos com os media é igualmente diferenciada. A constituição dos 

ambientes de media domésticos teve ritmos distintos, conforme as possibilidades 

económicas das famílias. Para alguns, foi cedo o contacto com aparelhos como a rádio, 

televisão ou o aparelho de reprodução de vídeo; para outros tal aconteceu mais tarde 

(alguns já na fase de adolescência). Em termos gerais, temos um grupo de sujeitos cuja 

infância foi marcada por ambientes de media domésticos tendencialmente pobres, 

enriquecidos com novos aparelhos ao longo do tempo. A adolescência dos mesmos 

mostrou-se mais rica em termos de disponibilidade de aparelhos de comunicação. Os 

sujeitos residentes na urbe ou no litoral tiveram mais disponibilidade de meios no espaço 

doméstico que os seus congéneres do subúrbio ou das localidades do interior.   

Aferiu-se também uma fraca cultura de leitura na infância, resultante de um 

contexto geral de crise em termos de disponibilidade de livros e de cultivo do gosto pela 

leitura, no seio das famílias e da sociedade angolana, em geral. As poucas leituras que se 

faziam eram principalmente de natureza utilitária (material escolar), transversal a ambos 
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sexos, e diversificaram-se com o passar do tempo. O avanço da idade foi despertando 

interesse por géneros alternativos aos cânones escolares. As jovens estudantes 

universitárias destacaram-se em termos de consumos, sobretudo de leituras infanto-juvenis 

na sua adolescência. Houve maior tendência de consumos de leituras na urbe, 

principalmente livros infanto-juvenis, em relação ao subúrbio, mais ligado às matérias 

académicas, religiosas e periódicas. 

A rádio revelou-se um meio desinteressante na infância e adolescência. A minoria 

de ouvintes frequentes era do sexo feminino, cujos consumos se verificavam um pouco por 

todas as matérias, excepto no género desportivo. A audição de rádio foi sobretudo 

influenciada por adultos, sem voluntariedade dos sujeitos na maioria dos casos. A Rádio 

Lobito e a Rádio Morena Comercial foram as mais referenciadas pelos sujeitos, enquanto 

mais novos. Os programas infanto-juvenis, info-recreactivos e musicais eram os 

preferenciais.  

Contrariamente às leituras e à rádio, estes jovens enquanto crianças mantiveram 

uma relação estreita com a televisão, cuja exposição foi aumentando com a adolescência. 

A exposição ao aparelho de TV foi ligeiramente maior nas meninas em relação aos 

rapazes, sobretudo no consumo de desenhos animados, infanto-juvenis, telenovelas e 

filmes. A localização territorial teve influências nos consumos televisivos, tanto em relação 

ao volume como o tipo de conteúdos. Na urbe, a preferência dos petizes recaia sobre os 

desenhos animados, infanto-juvenis, informativos e musicais, enquanto nos subúrbios 

predominavam os talk-shows, documentários, magazines e desportivos. A Televisão 

Pública de Angola é o canal mais referenciado na infância dos sujeitos. Entre os nascidos 

nas décadas de 80 e 90 do século passado, em Angola, foi praticamente inexistente o 

contacto com as novas tecnologias da comunicação, tais como o computador, o telemóvel e 

a Internet, razão pela qual estes não integram a sua memória com os meios de 

comunicação.  

Na actualidade, temos um grupo de jovens residentes em ambientes de media 

domésticos mais enriquecidos, comparativamente ao período de infância e adolescência, 

quer em quantidade ou em qualidade de meios, com muitos casos de aparelhos duplicados 

ou triplicados (como os televisores), distribuídos pelas dependências da casa. O recheio 

dos parques mediáticos domésticos actuais, comparativamente aos das épocas precedentes, 
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sustenta a hipótese segundo a qual as gerações mais novas sempre nascem e crescem em 

berços de media mais ricos do que as suas predecessoras.  

Por outro lado, os lares situados em zonas urbanas tendem a possuir ambientes de 

media mais apetrechados em comparação com os lares suburbanos. Na realidade dos 

sujeitos, a incorporação de meios de comunicação no espaço doméstico é independente da 

dimensão da família e do tipo de actividade económica dos chefes de família. Importa, 

sobretudo, a posse de uma fonte de rendimentos (não importa o tipo) e o grau de 

escolaridade dos mesmos. Ou seja, verifica-se que quanto mais alto for o nível de 

escolaridade dos chefes de família maior é a tendência em ter um ambiente doméstico 

recheado de aparelhos de comunicação. Outras dimensões de análise foram irrelevantes 

quanto a constituição dos ambientes de media domésticos, já que a maioria dos 

informantes vive em casa dos pais.  

As práticas de leituras são intensas e mais diversificadas actualmente, em relação à 

infância e adolescências. Jovens do subúrbio e praticantes da religião tendem a ler mais do 

que os seus congéneres da urbe e não devotos. A dedicação exclusiva aos estudos é 

sinónimo de maior regularidade nos consumos de leituras, em relação a quem estuda e 

trabalha ao mesmo tempo. Entre estes estudantes-trabalhadores, os docentes e técnicos 

administrativos tendem a fazer mais leituras. Do ponto de vista da situação académica, há 

mais regularidade de usos de leituras na área de Ciências Jurídico-Sociais (Direito), e mais 

diversidade de consumos, nas Ciências da Educação e Humanidades (Ensino da 

Pedagogia) e Engenharia e Tecnologia (Engenharia Mecânica). Há tendência em ler mais 

vezes, mas sem muita diversidade de consumos, nos últimos anos de escolaridade. No seio 

do grupo vislumbra uma fraca cultura de folhear jornais e revistas, quer impressos quer 

electrónicos. No entanto, verifica-se um débil uso de materiais escritos impressos a favor 

dos livros, jornais ou textos em formatos electrónicos. 

Regista-se uma fraca cultura de audição de rádio entre estes jovens universitários 

de Benguela. Os poucos que ouvem rádio com alguma regularidade tendem a ser os mais 

novos do grupo, principalmente do sexo masculino, e residentes no meio suburbano. Estes 

revelam preferências pelos programas informativos e desportivos, enquanto as raparigas 

mostram-se afins do entretenimento, música e religião. Verifica-se mais consumos 

radiofónicos nos agregados familiares de grandes dimensões. A frequência religiosa, a 

dedicação exclusiva aos estudos, o estabelecimento de ensino e o nível escolar frequentado 
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são irrelevantes quanto ao consumo radiofónico. Em termos de cursos e áreas de formação, 

ligeiro realce para os sujeitos de Ciências da Educação e Humanidades. A Rádio Benguela 

do Grupo Rádio Nacional de Angola é a estação mais referenciada no quotidiano de jovens 

universitários de Benguela. 

A televisão tem também (como a rádio) usos moderados entre os actuais jovens 

universitários de Benguela. Serve de uma das principais fontes de informação política, 

social, económica e cultural. Nas vezes que dispõem de tempo, é principalmente a partir da 

TV que procuram inteirar-se da actualidade nacional e internacional. Em termos de 

regularidade e diversificação dos consumos audiovisuais, levam vantagem os sujeitos do 

sexo feminino, excepto em relação a conteúdos desportivos mais apreciados entre sujeitos 

do sexo masculino. A idade, o nível de escolaridade, a localização territorial, a situação 

ocupacional, a prática religiosa e situação académica têm ligeira influência nos consumos 

televisivos. Em termos gerais, a frequência universitária revela-se um factor de 

enfraquecimento da relação com a televisão, embora esta continue a ser o medium 

tradicional mais favorito relativamente ao jornal, revista e rádio, constituindo, por isso, a 

principal fonte de informação actual dos jovens universitários. Se se vislumbram quatro 

perfis-tipo do jovem universitário, enquanto telespectador, predomina a figura de jovem 

telespectador irregular e de alto consumo, moderno e crítico sobre a realidade circundante.  

Aferiu-se também que os novos media, designadamente o computador, telemóvel e 

a Internet são muito significantes na vida dos jovens universitários de Benguela. Os 

resultados ressaltam que o uso intenso destes meios, sobretudo do telemóvel conectado à 

Internet, está ligado a uma posição social consubstanciada na condição de pertencer a uma 

geração etária – a juvenil – e de frequentar a universidade. Se ficou realçado o papel 

didáctico-instrumental das tecnologias móveis digitais, ao representarem uma importante 

ferramenta de pesquisa, trabalho e intercâmbio académicos para os usuários, viu-se 

também como estes meios servem igualmente de recursos preciosos para as interacções 

familiares e entre pares, bem como de principais meios/formas de entretenimento juvenil, 

superando de longe os restantes meios de comunicação.  

Os consumos da informação e do entretenimento representam práticas mediáticas 

bastante enraizadas no quotidiano de jovens universitários de Benguela. A televisão, para o 

consumo informativo, e o telemóvel (conectado à Internet) para o entretenimento, 

afiguram-se como meios favoritos dos jovens, através dos quais se vinculam aos 
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assuntos/actores nacionais e globais, pelo consumo de notícias, desporto, música, novelas, 

filmes e demais entretenimentos difundidos ou através de interacções sociais dentro ou fora 

da Internet. 

A fotografia, vídeo, filmes, jogos electrónicos e, principalmente a música, são 

produtos culturais presentes na vida de jovens universitários de Benguela, cujo consumo é 

preferencialmente feito através do telemóvel. O estilo musical gospel, seguido da kizomba 

e do hip-hop, é o mais apreciado no seio do grupo, talvez pela influência religiosa 

intrínseca à maioria dos sujeitos. A televisão capitaliza os consumos actuais de filmes, 

embora já emerja no seio dos jovens hábitos de frequentar o cinema. Os registos 

videográficos e, principalmente fotográficos, tendem a integrar as rotinas pessoais dos 

jovens que, através de telemóveis, procuram eternizar estados pessoais, momentos 

familiares e de pares, eventos sociais, religiosos, turísticos, culturais, lazer, e outros.     

De um modo geral, a caracterização dos sujeitos enquanto usuários e consumidores 

de media é complexa. A diferenciação de ritualidades perante os meios de comunicação 

impossibilita o estabelecimento de um único perfil-tipo do grupo. Isto quer dizer que há 

uma diversidade de utilizadores dos meios de comunicação, mesmo que em determinados 

casos, surja alguma predominância de certos traços, como ficou demonstrado ao longo da 

análise.  

A lógica da diversidade é o cerne do presente estudo, embora, tenhamos tentado 

também, numa perspectiva mais positivista, evidenciar alguns perfis-tipo de utilizadores 

predominantes, a partir das frequências, volumes de conteúdos ou práticas e sentidos de 

usos dos media declarados pelos sujeitos.  

Sem prejuízo da almejada diversidade de perfis, importa destacar dois cenários 

hipotéticos que, a nosso ver, enquadram partes significantes de jovens universitários, na 

sua relação com os media. O primeiro permite caracterizar o grupo pela intensa prática de 

leituras (leitores activos) e utilização das tecnologias móveis de comunicação (portátil, 

telemóvel e internet), considerados pelos mesmos como importantes recursos para 

aquisição de conhecimentos, lazeres e diversão. O segundo caracteriza o grupo pelo 

reduzido uso dos media tradicionais (livros e jornais impressos, rádio, e um pouco a 

televisão), em virtude da elevada dedicação de tempo às intensas pesquisas e tarefas 

académicas inerentes à sua condição universitária. 
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De tudo isto, ficou destacado que o percurso dos sujeitos, desde a infância à 

juventude, é caracterizado por ocorrências individuais (e colectivas) que os torna num 

grupo heterogéneo. Esta heterogeneidade teve igualmente reflexos sobre a relação dos 

mesmos com os media, em cada fase da vida. A interacção com os media resultou numa 

diversidade de usos e consumos, em que se evidenciou uma forte ligação dos sujeitos às 

tecnologias móveis de comunicação.  

Temos assim um grupo de jovens com visão moderna e crítica sobre a realidade 

social, marcados por uma intensa cultura de leitura e de pesquisa utilitárias, 

tendencialmente a partir de suportes electrónicos e da Internet, forte interactividade nas 

redes sociais virtuais e uma moderada relação com a televisão.  

 

Pontos fortes, limitações e orientações para estudos futuros 

 Um dos pontos fortes deste estudo qualitativo é o facto de ser pioneiro ao desbravar 

um terreno não explorado sobre as práticas mediáticas dos jovens angolanos, 

particularmente os que frequentam o ensino superior. Ao explorar rotinas dos jovens 

universitários com os diferentes meios de comunicação a que têm acesso, o trabalho traz 

para a ciência social um corpus de conhecimentos onde se cruzam elementos empíricos 

básicos sobre os media, comunicação mediada, e percursos e práticas juvenis locais que, no 

futuro, podem servir de pistas subsidiárias para o reforço ou emergência de reflexões no 

âmbito da construção das ciências da comunicação, sociologia ou antropologia da 

comunicação e sociologia ou antropologia da juventude de caris angolano.   

 Por outro lado, o pioneirismo representa igualmente um factor limitante deste 

estudo de caso na medida em que, como apontamos ao longo da exposição, o mesmo 

navega em terreno com muitas zonas brancas resultantes da escassez de dados oficiais, 

principalmente de natureza sectorial, referentes a grupos ou subgrupos sociais, e práticas 

ou actividades sociais localizadas. Isto levou a que, na falta de confrontação de dados, 

alguns aspectos relevantes do trabalho fossem abordados fazendo-se recurso à experiência 

pessoal e profissional do investigador e a algumas informações oficiosas ou não publicadas 

(através das redes sociais virtuais, emails, telemóvel ou presencialmente, junto de 

elementos da Comunicação Social e Ensino Superior angolanos).   
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 O facto de o estudo incluir um corpus de 44 entrevistas semiestruturadas e 

aprofundadas representa uma singularidade (ou raridade) na pesquisa qualitativa, sobretudo 

quando levada a cabo por um só investigador. Ao mesmo tempo, constituiu um enorme 

desafio no processamento e análise de dados. Todavia, a riqueza da informação inscrita nas 

histórias de vida juvenis, incluindo suas práticas com os meios de comunicação, traz à luz 

uma forma de abordagem interpretativa mais enriquecedora sobre as vivências e 

experiências juvenis nas sociedades em (rápida) transição como a Angolana.   

 A abordagem transversal a vários meios e produtos de comunicação permitiu 

mapear e proporcionar uma panorâmica sobre os usos/consumos mediáticos dos jovens que 

frequentam o ensino superior na província de Benguela, um indicador não muito afastado 

do que são as actuais práticas mediáticas dos jovens, em Angola.  

No entanto, a abrangência do estudo pode ser entendida igualmente como limitação 

epistemológica na medida em que, ao abarcar todos os meios, não aprofundou todos os 

detalhes inerentes aos consumos de cada um dos media e bens culturais, particularmente no 

que toca aos «porquês», «comos» e «para quês» das preferências e/ou posturas dos sujeitos 

perante determinados meios, tarefas ou conteúdos dos meios de comunicação. Julgamos 

que este aspecto é uma orientação para, no futuro, proceder a estudos individualizados dos 

meios (usos de leituras, usos da rádio, da TV, dos meios digitais, das redes sociais, do 

Facebook, etc.) e de produtos mediáticos (consumos de notícias, consumos de filmes, da 

música, tratamento jornalístico do HIV, criança na TV angolana, o discurso político nos 

jornais públicos ou privados, entre outras matérias), que permitam descobrir pormenores e 

sentidos nas práticas dos media e dos sujeitos com os media.  

Além disso, não foram igualmente exploradas as questões que se referem à 

literacia/competências mediáticas, bem como a própria educação para os media em 

Angola, linhas de trabalho muito perseguidas nos actuais estudos da comunicação, 

sociologia e educação. Quanto a isto, há um vasto campo de investigação em aberto a 

partir desta tese. 

 Um dos méritos do trabalho radica também do facto de revelar uma estreita ligação 

entre a frequência da universidade e a crescente apropriação das tecnologias da 

comunicação, particularmente o computador e a Internet, pelos jovens. Isto deve permitir 

às autoridades nacionais e provinciais um olhar diferente para este subsistema de ensino, 
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delineando políticas públicas que viabilizem ou reforcem a disponibilidade de meios 

tecnológicos às instituições e respectivas populações académicas.  

 A introdução ou adaptação (metaforizada ou não) de novos conceitos ou termos, em 

vários trechos da análise (ex. «berços de media»; «telespectador regular/irregular de 

baixo/médio/alto consumos», entre outros), é inovador e representa uma mais-valia na 

compreensão sociológica das práticas mediáticas no contexto angolano, bem como um 

contributo às reflexões em torno da tipificação dos indivíduos enquanto 

usuários/consumidores dos media em geral. Os conceitos e termos utilizados, pela primeira 

vez, podem lançar novas abordagens nos campos da sociologia da juventude e dos estudos 

dos media, a partir de realidades quotidianas locais.   

Finalmente, o estudo revelou também uma fraca ou nula representação das 

instituições e produções académicas de Angola na Internet, uma importante ferramenta de 

comunicação e marketing contemporâneos. Quase não se fez alusão a nenhum site ou 

página online, material impresso ou audiovisual, repositório ou base de dados, artigos ou 

livros científicos ligados a uma instituição ou entidade universitária local ou nacional. Isto 

pode ilustrar algum desconhecimento ou desinteresse dos sujeitos pelos ambientes virtuais 

e/ou produções científico-académicas locais, ou mais provavelmente, a ausência da 

universidade e produções científicas nas plataformas de media mais utilizadas pelos 

jovens. Em cada um dos casos, isto apela à necessidade de inversão da situação. A 

presença da instituição e da produção científica universitárias nas plataformas digitais de 

comunicação é um imperativo do século XXI e, sobretudo da Sociedade da Informação que 

se quer construir no país. É uma forma de fomentar a performance dos processos 

institucionais, estimular a produção e a visibilidade científicas locais, e potenciar novas 

aprendizagens.  

 Finalmente, o facto de os resultados não serem suficientes para generalizações a 

outras populações ou situações, uma dos méritos e traços característicos de estudos 

qualitativos de caso, o trabalho abre pistas para a realização de análises mais 

representativas (quantitativas ou qualitativas), que proporcionem um retrato global sobre a 

relação dos cidadãos com os meios de comunicação em Angola. 
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Projecto Doutoral 

Tema: Usos dos Media por Jovens Universitários de Angola. O Caso da Província de Benguela 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
 

 

 

PRIMEIRA PARTE 

 
 

1. Origem e caracterização familiar  
|Vamos começar por falar de si e da sua família… 

 

a. Primeiramente, diga-me o seu nome e idade. 
 

b. Fale sobre o local onde nasceu. Que memórias tem desse local? Como foi a sua infância? 
 

c. A sua família é originária desta região? Fale-me um pouco sobre o local de origem da sua família 

(os seus pais nasceram onde? E os seus avós?) 
 

d. E o resto da sua família. Tem irmãos? (indagar se nasceram na mesma localidade/região/país) 

São mais velhos/mais novos? 
 

e. Tem filhos? Onde nasceram os seus filhos? 
  

f. Com que membros da sua família vive actualmente? 

 

 

2. Mobilidade da família 
|Fale-me agora sobre o local onde vive… 

 

a. Onde vive? Há quanto tempo?  
 

b. Viveu sempre neste bairro/vila/cidade? E a sua família? 
 

c. (Se não) Onde é que vivia/ viviam? Em qual dos locais gostou mais de viver? 
 

d. (No caso de se ter mudado de outro bairro/localidade) O que o fez vir para o bairro/vila/cidade 

em que vive actualmente? 
 

e. (No caso de ter vindo de outra província) Teve dificuldades (ou a sua família) ao mudar-se para 

Benguela?  
 

f. (caso tenha vindo de outra província) Como era a sua vida na província de que é originário? 

Como era um dia normal para si enquanto esteve lá? 

 

 

3. Ocupação e escolaridade dos membros da família: percurso pessoal e influência 

familiar 
|Fale-me um pouco mais sobre a sua profissão e sobre o seu percurso escolar… e daquilo que fazem os restantes membros da sua 
família… 

 

a. Qual é o seu nível de instrução? Até quando estudou? (dizer também o curso/especialidade que 

seguiu/segue) 
 

b. Está satisfeito com o seu nível de instrução? Gostava de ter estudado mais? 
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c. A sua família dava muita ou pouca importância à escola? (de que modo) 
 

d. Houve alguém da família que o/a influenciou no seu percurso escolar? Quem? 

 

e. Qual é a escolaridade dos seus pais? E a dos seus avós? 
 

f. Qual é a sua profissão actual? Corresponde ao que tinha imaginado quando era mais 

novo/criança? Pensa em mudar de profissão? 
 

g. Como é que chegou à sua actual profissão? Teve outras ocupações? 
 

h. Houve alguém na sua família que o/a influenciou na(s) sua(s) escolha(s) profissional(s)?  
 

i. Qual é/era a ocupação dos seus pais? E a dos seus avós? 
 

j. Olhando para o seu percurso de vida, qual a coisa mais importante que aprendeu com a sua 

família? (se necessário, indagar se recebeu algum conselho que tenha mantido até agora) 

 

k. Acha que o facto de ser homem/mulher afectou o seu percurso de vida? De que forma? 
 

 

4. Práticas e vivências pessoais e familiares 
|Fala-me agora do seu dia-a-dia… 
 

a. Pode descrever-me o seu dia-a-dia? (por exemplo o dia de ontem) 
 

b. O que é que faz quando tem um dia de folga? (por ex. ao sábado ou ao domingo) 
 

c. Quando era criança, quais eram as festas habituais na sua família? Em que ocasiões se juntavam 

para festejar? 
 

d. E hoje em dia, alguma coisa mudou? Descreva-me uma festa típica da sua família actualmente? 
 

e.  (caso tenha) Em que é que os seus pais/filhos/netos são diferentes de si?  
 

f. O que é que acha que distingue/diferencia a sua família de outras? E o que é que a aproxima das 

restantes famílias? 
 

 

 

SEGUNDA PARTE 
 

 

1. História pessoal com os media 
|Vamos agora falar dos seus tempos livres em criança/adolescência… e também agora 
 

a. Em criança/adolescência, quais eram as suas actividades preferidas, como é que se entretinha?  
 

b. O que é que lia habitualmente na infância e adolescência? Porquê? Horas e locais usuais de leituras? 
 

c. E em relação à televisão, a que canais e programas é que assistia habitualmente? Porquê? 

Períodos e locais habituais para ver TV… 
 

d. E em relação à rádio, o que ouvia (canais e programas) habitualmente? Horas e locais para ouvir 

rádio… 

 

e. Lembra-se quando é que a sua família teve um rádio/uma televisão? Quem o/a trouxe para casa? 

Quem o/a instalou em casa?  

 

f. E que outros aparelhos/equipamentos para informação e entretenimento tinha em casa quando era 

criança?  
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f. E em relação à sua família, quem foi a primeira pessoa na família a ter um telemóvel? 
 

j. Que outros meios usa para contactar a sua família? 

 

 

2. Usos actuais dos media 
|Vamos agora falar dos tempos livres e usos que faz actualmente dos meios de comunicação…. 

 

a. O que lê actualmente? Porquê? Meios, locais e períodos habituais de leituras?  
 

b. Fala-me sobre o que ouve na rádio. Tem canais e programas preferidos? Quais e porquê? Locais, 

períodos e meios habituais para ouvir rádio… 

 

c. E em relação à televisão, que canais e programas vê habitualmente? Porquê? Locais, meios e 

períodos para ver televisão…  

 

d. Fala-me do aparato de meios de informação e entretenimento que tem actualmente em casa. 

Acha suficiente ou devia ter mais aparelhos? Porquê? 

 

e. A sua família tem televisão por antena normal, cabo ou por satélite? Desde quando é que a tem? 

 

 

3. Usos do computador, telemóvel e da internet (novos media) 
|Vamos agora falar da utilização do computador, telemóvel e da internet… 
 

Comecemos pelo computador…… 

 

a. A sua família tem um computador? Há quanto tempo é que o tem? Em que sítio da sua casa é 

que este se encontra? 
 

b. Quem foi o primeiro a trazer um computador para casa? E porque é que ele o fez, sabes? (Com 

que objectivos?) 
 

c. Tem o seu próprio computador/tem um computador só seu? Que usos/utilidade dá ao mesmo?  
 

d. Qual é a frequência com que usa o computador? (dias da semana, períodos ou vezes por dia)  

 

e. Como aprendeu a manejar o computador? Fez um curso? Quando?.. 

 
………telemóvel……… 

 

e. (Usos de outros meios de comunicação pessoal) Tem telemóvel? Que tipo de telemóvel possui, 

que características tem?  

 

f. Que tipo de utilização lhe costuma dar? [se necessário, indagar igualmente a frequência com que o faz 

(dias, períodos do dia, vezes por dia)]  
 

g. E em relação à sua família, quem foi a primeira pessoa na família a ter um telemóvel? Lembra-se 

quando? 
 

h. Que outros meios usa para contactar a sua família? Porquê este(s) e não outro(s)? 
 

……….internet………. 
 

i. A sua família tem acesso à Internet em casa? Há quanto tempo têm ligação? É de banda larga?  

Em que locais da casa tem acesso à internet? 
 

j. Com que frequência utiliza a internet? Locais, meios e períodos habituais de acesso à Internet…  
 

k. Costuma utilizar a internet fora de casa? Em que locais? E com que frequência o faz? 
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l. E em geral, utiliza a Internet normalmente para quê? Porquê?  
 

m. Utiliza a internet para coisas diferentes nos vários lugares que referiu? 
 

n.  Para além do português, utiliza a internet noutra(s) língua(s)? Qual/quais? 
 

o. Como aprendeu a utilizar a internet? Foi ajudado por algum familiar, amigo ou colega? 
 

p. Costuma utilizar a internet juntamente com alguém de sua casa, amigo ou colega? 
 

q. E quando usa fora de casa (a Internet), costuma utilizá-la com mais alguém?   
 

r. (aos que não usam a internet) Se não usa a Internet, mas quisesse fazê-lo, tem ideia onde poderia 

fazê-lo? Como e para que o faria? Porque é que ainda não o fez?  
 

 

4. Meios favoritos para se informar e entreter 
|Vamos agora falar dos meios que prefere usar para se informar e entreter… 

 

a. Que tipos de meios de comunicação social (jornais, revistas, rádio, televisão…) costuma usar? 
 

b. Com que tipo de meio de comunicação social gasta mais tempo hoje em dia? Porquê?   [explicitar 

se dá algum uso especial ao meio preferencial; canais, programas ou temáticas preferenciais; e frequência 

com que o faz (dias, períodos do dia, vezes por dia),] 
 

c. Qual é o meio de comunicação social que usa para se informar, para saber as notícias? Porque 

prefere este meio de informação em vez de outros? 
 

d. Por exemplo, qual foi a fonte de informação que mais usou para acompanhar as eleições e 2012? 
 

 e. (somente para as pessoas oriundas de outras províncias) Qual é a melhor maneira de estar informado 

em relação a acontecimentos que se passam na província de onde veio a sua família? 
 

f. A propósito, como se entretém actualmente? Fala-me do preenchimento dos teus tempos livres… 

Mudou alguma coisa em relação à infância…  

 

g. Qual é o meio de comunicação social que usa principalmente para divertimento? Porquê? 
 

g. Tem uma câmara fotográfica ou de filmar? O que costuma fazer habitualmente com ela? Quando 

era mais novo, a sua família também tinha estes equipamentos? 
 

h. Costuma ouvir música? Que tipo de música prefere? Como é que ouve normalmente, através de 

que meios? [se necessário, indagar igualmente a frequência com que o faz (dias, períodos do dia, vezes por 

dia)] 
 

i. Costuma ver filmes? Que tipos de filmes? Através de que meios? [se necessário, indagar igualmente 

a frequência com que o faz (dias, períodos do dia, vezes por dia)]  
 

j. Costuma jogar jogos de vídeo (videogame)? Através de que meios? E as outras pessoas na sua 

família? 
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GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 

 
Variáveis Aparelhos em 

casa 

Leituras Rádio Televisão Computador Telemóvel Internet Produtos 

mediáticos* 

Idade         

Sexo         

Localidade residência   

DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 

- Frequências de acessos/usos/consumos - 

- Tipos e volumes de conteúdos acedidos/usados/consumidos – 

- Tipos e volumes de tarefas realizadas - 

- Tipos de canais/suportes acedidos/usados/consumidos - 

- Locais e períodos de acessos/usos/consumos - 

- Modos/sentidos/significados dos usos/consumos/apropriações - 

 

DOS MEDIA 

  

Zona residência    

Origem familiar    

Agregado familiar    

Número de irmãos    

Escolaridade dos pais    

Ocupação dos pais    

Prática religiosa    

Ocupação do sujeito    

Instituição de Ensino    

Área de formação    

Curso/especialidade         

Nível escolar         

  

 * Produtos mediáticos destacados: fotografias, vídeos, músicas, filmes e jogos electrónicos.  
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DADOS DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS DE ESTUDO 

Nº VARIÁVEIS Nº SUJEITOS PESO NA AMOSTRA  

 

Nº VARIÁVEIS Nº SUJEITOS PESO NA AMOSTRA  

1 Sexo n   (%) 
  8 

Ocupação 
n   (%) 

 Masculino 22 50   

 

Estudante 25 56,8 

 Feminino 22 50   

 

Estudante/trabalhador 19 43,1 

2 Idade (grupos etários) n   (%) 
  9 

Estabelecimento de ensino 
n  

 (%) 

 20-24 anos 31 70,4   

 

FD-UKB 4 9 

 25-29 anos 8 18,1   

 

FE-UKB 4 9 

 30-34 anos 5 11,3   

 

FM-UKB 4 9 

3 Local de residência n   (%) 
  

 

ISCEDB-UKB 
5 11,3 

 Benguela 21 47,7   

 

ISPL-UKB 5 11,3 

 Catumbela 5 11,3   

 

ISPB 4 9 

 Lobito 18 40,9   

 

ISPJPB 5 11,3 

4 Zonas de residência n   (%) 
  

 

ISPLB 
5 11,3 

 Urbe 10 22,7   

 

ISPOCAB 4 9 

 Subúrbio 34 77,2   

 

ISPMB 4 9 

5 Tamanho do agregado n   (%) 
  10 

Áreas de formação 
n  

 (%) 

 1-3 pax 8 18,1   

 

Ciências da Educação e Humanidades 11 25 

 4-6 pax 15 34   

 

Ciências Jurídico-Sociais 8 18,1 

 7-9 pax 13 29,5   

 

Ciências Económicas e Empresariais 11 25 

 10 + pax 8 18,1   

 

Ciências Médicas 4 9 

6 Número de irmãos n   (%) 
  

 

Engenharia e Tecnologia 
10 22,7 

6 0 páx 1 2,2   11 Frequência académica n   (%) 

 1-3 páx 6 13,6   

 

1º ano 10 22,7 

 4-6 páx 18 40,9   

 

2º Ano 11 25 

 7-9 páx 14 31,8   

 

3º Ano 11 25 

 10 + páx 5 11,3   

 

3º Ano 12 27,2 

7 
Prática religiosa 

n  
 (%) 

  

 

 Para alguns casos: n  
 (%) 

 

Católica 19 43,1   12 Ocupação dos pais     

 

Protestante 14 31,8   13 Escolaridade dos pais     

 

Nenhuma 11 25   
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Quadro demonstrativo reduzido e categorizado sobre os media favoritos para usos/consumos habituais da informação e do entretenimento 

A - Masculino 

Meios de comunicação favoritos para tipos específicos de consumos/práticas mediáticas 

Sujeito* Usa habitualmente Gasta+tempo Info-geral Info-eleitoral Info-regional Entretenimento 

Abelardo Rádio e televisão. Televisão Nada disse Televisão   Telemóvel Telemóvel 

Amândio Internet e televisão. Internet Internet.  Televisão Falar com tios Telemóvel 

Amarildo Jornal, rádio e televisão. Jornais Jornal.  Televisão Televisão Televisão 

Américo Jornal, revistas, rádio, Internet e telemóvel. Telemóvel Jornal.  Televisão Ir ao local Internet 

Antonico Rádio, Internet e jornal. Internet.  Rádio.  Rádio Televisão Telemóvel 

Aristófanes Jornal. Jornal. Televisão Nenhum Ir ao local Leituras 

Bartolomeu Televisão, telemóvel e rádio. Televisão.  Televisão.  Televisão Televisão  Televisão 

Cambovo Televisão e rádio. Rádio.  Internet.  Televisão Rádio   Telemóvel 

Carlos Rádio, Internet, jornal e televisão. Rádio.  Rádio.   Televisão Rádio  Telemóvel 

Claudino Jornais, revistas, livros e Internet. Livro.  Televisão.  Televisão Falar com tios e pais Ambiente musical 

Domingos Internet, jornais e livros. Internet.  Internet.  Televisão Televisão Telemóvel 

Dominiano Televisão e rádio.  Televisão.  Televisão.   Televisão Televisão Telemóvel 

Dumbo Televisão, jornal e Internet. Jornal.  Televisão.  Televisão Rádio Telemóvel 

Evangelista Rádio, televisão e jornal. Televisão.  Televisão.  Televisão Televisão  Jornal 

Maurício Todos. Internet.  Televisão.  Televisão Internet Computador  

Sardinha Rádio, televisão e Internet.  Rádio.  Rádio.  Rádio Rádio Rádio 

Tadeu Televisão, rádio e Internet. Internet.  Internet.   Televisão Internet Telemóvel  

Tchingue Rádio, televisão, rádio, revistas e jornais.  Televisão.  Internet.  Nenhum Falar com mais velhos Telemóvel 

Tchitumba Televisão, jornais, revistas e rádio. Televisão.  Internet.  Televisão Falar com pais Internet 

Tomás Jornal e rádio. Rádio.  Rádio.  Televisão Televisão  Telemóvel 

Ukwessunga Rádio, televisão e jornal.  Televisão.  Televisão.  Televisão Televisão Televisor 

Veríssimo Rádio, televisão, Internet, computador e telemóvel.  Internet.  Rádio.  Televisão Internet  Computador  

 *Nomes fictícios 
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Quadro demonstrativo reduzido e categorizado sobre os media favoritos para usos/consumos habituais da informação e do entretenimento 

B – Feminino 

Meios de comunicação favoritos para tipos específicos de consumos/práticas mediáticas 

Sujeitos * Usa habitualmente Gasta + tempo Info-geral Info-eleitoral Info-regional Entretimento 

Anastácia Revistas, jornais e televisão. Televisão Televisão Televisão Visitar a região Internet 

Bimbi Rádio, TV, jornal e Internet Rádio Rádio Rádio Rádio Internet 

Cassinda Rádio, jornal, revista, televisão. Jornal Rádio Televisão Visitar a região Televisão 

Catarina Telefone, televisão, rádio, jornal, revistas. Televisão. Internet Televisão.  Telemóvel. Televisão 

Cláudia Jornais, revistas e rádio. Rádio.   Rádio Rádio. Rádio Computador. 

Dorivalda Todos. Internet. Televisão.  Televisão. Visitar a região Televisor. 

Fátima Quase todos. Jornal Internet Televisão Rádio. Internet 

Fernanda Televisão e rádio Televisão. Televisão. Rádio. Rádio local Computador. 

Isabel Televisão e  rádio. Televisão. Televisão. Rádio. Rádio. Televisão 

Ivódia Todos. Telemóvel Internet Televisão. Indo lá. Televisão. 

Jamba Telefone, computador, televisão e rádio... Telemóvel Televisão Televisão. Rádio. Internet 

Jinga Televisão, telemóvel, jornal. Telemóvel Televisão Televisão Televisão Internet 

Josefina Todos. Internet.   Televisão Televisão Televisão.  Internet 

Kutala Todos Internet Internet Internet Televisão Internet 

Lucrécia Telefone, televisão e rádio Televisão Televisão Televisão Televisão Televisão 

Lussati Rádio, televisão e jornal Jornal Jornal Não seguiu. Telemóvel. Telemóvel. 

Luzia Jornal e televisão. Televisão.  Televisão Televisão.  Internet. Televisão. 

Marta Todos. Jornal. Jornal. Televisão Televisão  Telemóvel 

Mazunina Televisão e rádio. Rádio.  Rádio Televisão. Televisão. Computador. 

Natália ´Jornal, televisão, revista e rádio Revista Internet Televisão Televisão Telemóvel 

Ngueve Todos Televisão Internet Televisão Jornal  Internet 

Yanilsa Todos. Internet Internet Televisão.  Nada disse Televisão 

 *Nomes fictícios 
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Tabela e gráfico indicativos de media favoritos para a informação e entretenimento 

 

A – Sujeitos por meios favoritos de consumos de informação diversa e entretenimento  

(%) 

Media favoritos  Info-geral Info-eleitoral Info-regional Divertimento 

Leituras 9 0 2 5 

Rádio 20 14 23 2 

Televisão 41 77 34 25 

Novos media 30 2 16 66 

Outros 0 0 23 2 

Nenhum 0 7 2 0 

Total (%) 100 100 100 100 

 

 

B – Sujeitos por media favoritos de consumos de informação diversa e entretenimento  

(%) 
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Tabela e gráfico indicativos dos usos gerais dos media por jovens universitários estudados 

 

A – Sujeitos por graus de interacção com os media  

Meio de 

comunicação 

Sujeitos/Frequências de usos actuais dos media 

(%) 

  Nunca Pouco Às vezes Muito Sempre 

Leituras 0 4 23 48 25 

Rádio 29 46 2 7 16 

Televisão 7 48 23 9 14 

Computador 0 14 18 11 57 

Telemóvel 0 2 0 0 98 

Internet 0 9 20 9 61 

Total 6 21 14 14 45 

 

B – Sujeitos por graus de interacção com os media  
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Situação ocupacional e escolaridade dos parentes (pais e avôs) dos sujeitos 

 

A – Ocupação dos pais  

Ocupação/profissão dos 

parentes 

Sujeitos Masculinos   Ocupação/profissão dos 

parentes 

Sujeitos Femininos 

Pai Mãe Pai Mãe 

Agente segurança 1 0 Aposentado 1 1 

Camponês/a 1 1 Comerciante 0 5 

Comerciante 3 5 Doméstico/a 0 3 

Doméstico/a 0 7 Eletricista 1 0 

Enfermeiro/a 2 3 Enfermeiro/a 1 3 

Funcionário administrativo 3 0 Faxineira 0 1 

Inspetor da educação 1 0 Funcionário administrativo 2 3 

Militar 1 0 Funcionário do governo 1 0 

Pasteleiro/a 0 1 Jornalista 1 0 

Funcionário do governo 1 0 Militar 2 0 

Policial 4 0 Operário 6 0 

Professor/a 3 5 Policial 1 0 

Radiotécnico 1 0 Professor/a 5 6 

Não sabe/diz 1 0 Não sabe/diz 1 0 

Total 22 22 Total 22 22 

 

 

B – Escolaridade de pais e avôs dos sujeitos 

  Ocupação dos parentes dos sujeitos 

Grau de 

escolaridade 

Pai Mãe Paternos Maternos 

  Avô Avó Avô Avó 

Não estudou 1 5 10 11 8 9 

Primário 9 8 3 2 7 5 

I Ciclo/ES 6 5 0 0 1 0 

II Ciclo/ES 12 17 0 0 1 0 

Superior 15 8 0 0 0 0 

Não sabe/diz 1 1 31 31 27 30 

Total 44 44 44 44 44 44 
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REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DIRECÇÃO NACIONAL DE INFORMAÇÃO 

 

 

Ao 

Exmo. Senhor  

Joaquim Domingos Freitas 

“Doutorando C. Comunicação/FCSH-UNL”  

 

Luanda 

                                       

 

ASSUNTO: Dados Subsidiários para à Investigação Doutoral 

  

Os Nossos Cumprimentos. 

 

Em Resposta a vossa solicitação, somos a informar que, o Ministério da Comunicação Social não está em condições de os fornecer alguns dos dados solicitados, como sejam: 

 

1. Os relacionados com os órgãos de comunicação social estrangeiros representados no país. Esta questão terá que ser tratada com o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, entidade 

responsável pelo registo da imprensa estrangeira acreditada no país; 

2. Os indicadores de audiência ou de consumo dos órgãos de comunicação social nacionais que operam no país. Existem poucos estudos sobre esta matéria no nosso mercado, mas 

oficialmente o Ministério não tem estudos realizados; 

3. Os órgãos de comunicação social nacionais na internet. Não há registos de órgãos de comunicação social na internet, por ser um domínio recente e a nossa legislação não obrigar 

ao registo; 

  

Os principais órgãos de comunicação social nacionais existentes em Angola: 

  

a) TPA (Televisão Pública de Angola); 

b)  RNA (Rádio Nacional de Angola), que dispõe de estações espacializadas (Rádio N’gola Yetu – línguas nacionais; Rádio Luanda; Rádio 5 – desporto; Rádio FM 

Estereo – musical); para além das rádios provinciais e centros de produção; 

c) Jornal de Angola, Jornal dos desportos e Jornal de Economia & Finanças; 

d) Angop (Agência Angola Press) 

 

Em algumas províncias existe ainda:  

 

e) Em Luanda: estações de rádio em FM, como a radio Escola (CEFOJOR), a LAC, a rádio Mais, rádio Eclésia, Rádio Kairós, da Igreja Metodista, entre outras; 

f) Rádio 2000 e rádio Mais, no Lubango; 

g) Rádio Comercial de Cabinda; 

h) Rádio Morena e rádio Mais (Benguela); 

 

Os órgãos de comunicação social nacionais com regular distribuição pelo território nacional, são predominantemente a TPA, RNA, Jornal de Angola, Jornal dos desportos, Jornal de 

Economia & Finanças e Jornal Cultura, Tv Zimbo, para alem da Angop, através do seu portal. Circulam igualmente, com as limitações inerentes, semanários de iniciativa empresarial 

privada,  

 

Dos órgãos de comunicação social nacionais que tratam matérias na internet e que é do domínio do Ministério citamos a Agência Angola Press. 

 

Outras informações: O serviço de Registo de Publicações Periódicas é da competência da Direcção Nacional de Informação do Ministério da Comunicação Social. 

 

Entende-se por publicações periódicas jornais, revistas, boletins ou similares e escritos de qualquer natureza e as que se realizam em série contínua, sem limite definido de duração 

e abrangendo períodos de tempo determinado. 

 

Segundo o nosso ordenamento jurídico é obrigatório o registo de qualquer publicação periódica no Ministério da Comunicação Social, constando do requerimento o título da 

publicação, periodicidade, localização, tiragem, limites geográficos de circulação, corpos gerentes, entidade proprietária, linha editorial, entre outros.   

 

Dos títulos registados no Ministério pode-se informar: 

 

 A periodicidade dos mesmos varia de diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral e semestral; 

 

 A tiragem dos títulos registados oscila entre os mil e cerca de 55 mil exemplares; 

 

 A linha editorial dos vários títulos vai da política, economia, educação, lazer, desporto, cultura, sociedade, saúde, aos assuntos de especialidade temática, como 

moda, culinária, assuntos religiosos, etc; 

 

Um ponto importante da legislação são as limitações ao registo, nomeadamente não é permitido o registo de publicações que incitem à violência, à prática de crimes ou violem os 

direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, assim com é interdito o registo de títulos ou a sua circulação, com características susceptíveis de perturbar à ordem, 

saúde e a moralidade públicas ou que tenham gravuras e linguagem pornográfica ou erótica; 

 

O Ministério tem registados 185 Jornais, 377 Revistas e 152 Boletins.  

 

Sem outro assunto, reiterados cumprimentos. 

 

Luanda, 17 de Julho de 2015 

 

 

O Director 

 

Rui Vasco 
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Programação da Rádio Benguela (print do mail) 
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